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NAPIRENDI PONTOK
A Szegedi Tudományegyetem Szenátusának 2015. év december hó 21. napján (hétfő) 14.00
órakor tartott 2015/2016. évi VI. rendes ülésén az alábbi napirendi pontok kerültek megvitatásra:
1. Személyi ügyek
I. Főiskolai tanár munkakör betöltése meghívás alapján
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
– Javaslat Dr. Tóth Sándor Attila főiskolai tanár (Eötvös József Főiskola Pedagógusképző Intézet) meghívás alapján történő foglalkoztatására főiskolai tanár munkakörben, további jogviszonyban, részmunkaidőben a Tanító- és Óvóképző Intézetben
Előterjesztő: Dr. Marsi István dékán
II. Szegedi Tudományegyetem Sportközpont igazgatói tisztségének betöltésére benyújtott pályázatok rangsorolása
– Javaslat Bartók Csaba kézilabda utánpótlás szakmai igazgatóhelyettes (Tisza Volán Sport
Club) megbízására az SZTE Sportközpont igazgatói tisztségének ellátásával
– Javaslat Dorka Péter testnevelő tanár (SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Testnevelési és Sporttudományi Intézet) megbízására az SZTE Sportközpont igazgatói tisztségének
ellátásával
– Javaslat Gusztos Gábor testnevelő tanár (Szegedi Szakképzési Centrum Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi Középiskolája és Szakiskolája) megbízására az SZTE Sportközpont igazgatói tisztségének ellátásával
– Javaslat Hézsőné Böröcz Andrea testnevelő tanár (SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző
Kar Testnevelési és Sporttudományi Intézet), jelenlegi igazgató megbízására az SZTE Sportközpont igazgatói tisztségének ellátásával
– Javaslat Papp Róbert tanár (Szegedi Szakképzési Centrum Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi Középiskolája és Szakiskolája) megbízására az SZTE Sportközpont igazgatói
tisztségének ellátásával
– Javaslat Tokodi Margaréta óraadó oktató (SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Szakképzési, Távoktatási és Továbbképzési Központ) megbízására az SZTE Sportközpont igazgatói tisztségének ellátásával
Előterjesztő: Dr. Dömötör Máté ISZSZK főigazgató
III. Javaslat szakfelelős felkérésére
Bölcsészettudományi Kar
– Javaslat Dr. Hárs Endre egyetemi docens (Német Irodalomtudományi Tanszék) felkérésére
a Germanisztika alapszak szakfelelősi teendőinek ellátására
– Javaslat Dr. Berta József Tibor egyetemi docens (Hispanisztika Tanszék) felkérésére a Romanisztika alapszak szakfelelősi teendőinek ellátására
– Javaslat Dr. Berta József Tibor egyetemi docens (Hispanisztika Tanszék) felkérésére a
Spanyol nyelv, irodalom és kultúra mesterképzési szak szakfelelősi teendőinek ellátására
Előterjesztő: Dr. Szajbély Mihály dékán
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
– Javaslat Dr. Bakti Mária főiskolai docens (Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék) felkérésére a Szaktárgyat idegen nyelven oktató Tanár szakirányú továbbképzési szak (angol) elnevezésű szakirányú továbbképzési szak szakfelelősi teendőinek ellátására
– Javaslat Dr. Nagy Miklós egyetemi docens (Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék) felkérésére a Multikulturális nevelés pedagógusa szakirányú továbbképzési szak szakfelelősi
teendőinek ellátására
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– Javaslat Dr. Kovács Krisztina Ágnes adjunktus (Tanító- és Óvóképző Intézet) felkérésére a
Tanulási és pályatanácsadási pedagógus szakirányú továbbképzési szak szakfelelősi teendőinek ellátására
Előterjesztő: Dr. Marsi István dékán
Természettudományi és Informatikai Kar
– Javaslat Dr. Hernádi Klára egyetemi tanár (Alkalmazott- és Környezeti Kémiai Tanszék)
felkérésére az angol nyelvű Vegyész MSc (Chemistry MSc) szak szakfelelősi teendőinek ellátására
Előterjesztő: Dr. Mucsi László dékán
IV. Javaslat szakirány-felelős felkérésére
Bölcsészettudományi Kar
– Javaslat Dr. Csikós Zsuzsanna egyetemi docens (Hispanisztika Tanszék) felkérésére a
Romanisztika alapszak Spanyol szakirány szakirány-felelősi teendőinek ellátására
Előterjesztő: Dr. Szajbély Mihály dékán
2. Javaslat a Discipuli pro Universitate Díj adományozására
Előterjesztő: Dr. Karsai Krisztina oktatási rektorhelyettes
3. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem 2016/2017. évi egyetemi naptár elfogadására
Előterjesztő: Dr. Karsai Krisztina oktatási rektorhelyettes
4. Javaslat Dráma- és játékpedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú
továbbképzési szak alapítására és indítására a Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézetében
Előterjesztő: Dr. Szajbély Mihály dékán
5. Javaslat a Szabad bölcsészet alapképzési szak Filozófia-Etika és Művészettörténet-Esztétika
specializációjának indítására a Bölcsészettudományi Kar Filozófia Tanszékén
Előterjesztő: Dr. Szajbély Mihály dékán
6. Javaslat a Filozófia mesterképzési szak Művészetelméleti és kurátori specializációjának indítására a Bölcsészettudományi Kar Filozófia Tanszékén
Előterjesztő: Dr. Szajbély Mihály dékán
7. Javaslat a Természetes Vegyületek Interdiszciplináris Központ létrehozására a Szegedi Tudományegyetemen
Előterjesztő: Dr. Hohmann Judit dékán
8. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata, Szervezeti és Működési Rendjének módosítására
Előterjesztők: Dr. Szabó Gábor rektor
Dr. Dömötör Máté ISZSZK főigazgató
9. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata, Foglalkoztatási követelményrendszerének módosítására
Előterjesztők: Dr. Szabó Gábor rektor
Dr. Dömötör Máté ISZSZK főigazgató
10. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Munkáltatói Jogkörök Gyakorlásának Rendje elnevezésű
szabályzat módosítására
Előterjesztők: Dr. Szabó Gábor rektor
Dr. Dömötör Máté ISZSZK főigazgató
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11. Javaslat az SZTE hallgatói által fizetendő díjakról és térítésekről, valamint a részükre nyújtható
egyes támogatásokról szóló szabályzat módosítására
Előterjesztő: Török Márk EHÖK-elnök
12. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Habilitációs Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Dr. Kemény Lajos tudományos és innovációs rektorhelyettes
13. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Doktori képzés és doktori fokozatszerzés szabályzatának
módosítására
Előterjesztő: Dr. Kemény Lajos tudományos és innovációs rektorhelyettes
14. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Közbeszerzési Szabályzatának módosítására
Előterjesztők: Zsirosné Tácsi Ildikó, a gazdasági szervezet főigazgatója
Dr. Dömötör Máté ISZSZK főigazgató
15. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Környezetvédelmi Szabályzatának módosítására
Előterjesztők: Zsirosné Tácsi Ildikó, a gazdasági szervezet főigazgatója
Dr. Dömötör Máté ISZSZK főigazgató
16. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Munkavédelmi Szabályzatának módosítására
Előterjesztők: Zsirosné Tácsi Ildikó, a gazdasági szervezet főigazgatója
Dr. Dömötör Máté ISZSZK főigazgató
17. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Polgári Védelmi Szabályzatának módosítására
Előterjesztők: Zsirosné Tácsi Ildikó, a gazdasági szervezet főigazgatója
Dr. Dömötör Máté ISZSZK főigazgató
18. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Sugárvédelmi Szabályzatának módosítására
Előterjesztők: Zsirosné Tácsi Ildikó, a gazdasági szervezet főigazgatója
Dr. Dömötör Máté ISZSZK főigazgató
19. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Tűzvédelmi Szabályzatának módosítására
Előterjesztők: Zsirosné Tácsi Ildikó, a gazdasági szervezet főigazgatója
Dr. Dömötör Máté ISZSZK főigazgató
20. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzatának módosítására
Előterjesztők: Zsirosné Tácsi Ildikó, a gazdasági szervezet főigazgatója
Dr. Dömötör Máté ISZSZK főigazgató
21. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Vagyongazdálkodási Szabályzatának elfogadására
Előterjesztők: Zsirosné Tácsi Ildikó, a gazdasági szervezet főigazgatója
Dr. Dömötör Máté ISZSZK főigazgató
22. Aktuális bejelentések
Előterjesztők: Rektori Kabinet (RK) tagjai
dékánok
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HATÁROZATOK
A Szegedi Tudományegyetem Szenátusának 2015. év december hó 21. napján tartott
2015/2016. évi VI. rendes ülésének határozatai
211/2015. számú SZ-határozat:
A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 48 igen egyhangú szavazattal támogatja
Dr. Tóth Sándor Attila főiskolai tanár (Eötvös József Főiskola Pedagógusképző Intézet) meghívás
alapján történő foglalkoztatását főiskolai tanár munkakörben, további jogviszonyban, részmunkaidőben a Tanító- és Óvóképző Intézetben 2016. február 1-jétől 2017. január 31-ig.
212/2015. számú SZ-határozat:
A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 19 igen, 30 nem szavazattal nem támogatja Bartók Csaba kézilabda utánpótlás szakmai igazgatóhelyettes (Tisza Volán Sport Club) megbízását az SZTE Sportközpont igazgatói tisztségének ellátására.
213/2015. számú SZ-határozat:
A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 12 igen, 36 nem 1 érvénytelen szavazattal
nem támogatja Dorka Péter testnevelő tanár (SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Testnevelési és Sporttudományi Intézet) megbízását az SZTE Sportközpont igazgatói tisztségének ellátására.
214/2015. számú SZ-határozat:
A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 4 igen, 45 nem szavazattal nem támogatja
Gusztos Gábor testnevelő tanár (Szegedi Szakképzési Centrum Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi Középiskolája és Szakiskolája) megbízását az SZTE Sportközpont igazgatói tisztségének ellátására.
215/2015. számú SZ-határozat:
A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 32 igen, 17 nem szavazattal támogatja
Hézsőné Böröcz Andrea testnevelő tanár (SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Testnevelési
és Sporttudományi Intézet), jelenlegi igazgató megbízását az SZTE Sportközpont igazgatói tisztségének ellátására 2016. január 1-jétől legfeljebb 2020. december 31-ig.
216/2015. számú SZ-határozat:
A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 2 igen, 46 nem, 1 érvénytelen szavazattal nem
támogatja Papp Róbert tanár (Szegedi Szakképzési Centrum Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi
Középiskolája és Szakiskolája) megbízását az SZTE Sportközpont igazgatói tisztségének ellátására.
217/2015. számú SZ-határozat:
A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 21 igen, 28 nem szavazattal nem támogatja
Tokodi Margaréta óraadó oktató (SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Szakképzési, Távoktatási és Továbbképzési Központ) megbízását az SZTE Sportközpont igazgatói tisztségének ellátására.
218/2015. számú SZ-határozat:
A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 49 igen szavazattal egyhangúlag támogatja Dr. Hárs Endre egyetemi docens (Német Irodalomtudományi Tanszék) felkérését a Germanisztika alapszak szakfelelősi teendőinek ellátására a Bölcsészettudományi Karon.
219/2015. számú SZ-határozat:
A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 49 igen szavazattal egyhangúlag támogatja Dr. Berta József Tibor egyetemi docens (Hispanisztika Tanszék) felkérését a Romanisztika
alapszak szakfelelősi teendőinek ellátására a Bölcsészettudományi Karon.
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220/2015. számú SZ-határozat:
A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 49 igen szavazattal egyhangúlag támogatja
Dr. Berta József Tibor egyetemi docens (Hispanisztika Tanszék) felkérését a Spanyol nyelv, irodalom
és kultúra mesterképzési szak szakfelelősi teendőinek ellátására a Bölcsészettudományi Karon.
221/2015. számú SZ-határozat:
A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 49 igen szavazattal egyhangúlag támogatja Dr. Bakti Mária főiskolai docens (Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék) felkérését a Szaktárgyat idegen nyelven oktató Tanár szakirányú továbbképzési szak (angol) szakfelelősi teendőinek ellátására a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon.
222/2015. számú SZ-határozat:
A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 49 igen szavazattal egyhangúlag támogatja Dr. Nagy Miklós egyetemi docens (Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék) felkérését a Multikulturális nevelés pedagógusa szakirányú továbbképzési szak szakfelelősi teendőinek ellátására a
Juhász Gyula Pedagógusképző Karon.
223/2015. számú SZ-határozat:
A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 48 igen szavazattal egyhangúlag támogatja Dr. Kovács Krisztina Ágnes adjunktus (Tanító- és Óvóképző Intézet) felkérését a Tanulási és
pályatanácsadási pedagógus szakirányú továbbképzési szak szakfelelősi teendőinek ellátására a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon.
224/2015. számú SZ-határozat:
A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 48 igen szavazattal egyhangúlag támogatja Dr. Hernádi Klára egyetemi tanár (Alkalmazott- és Környezeti Kémiai Tanszék) felkérését az
angol nyelvű Vegyész MSc (Chemistry MSc) szak szakfelelősi teendőinek ellátására a Természettudományi és Informatikai Karon.
225/2015. számú SZ-határozat:
A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 49 igen szavazattal egyhangúlag támogatja Dr. Csikós Zsuzsanna egyetemi docens (Hispanisztika Tanszék) felkérését a Romanisztika alapszak Spanyol szakirány szakirány-felelősi teendőinek ellátására a Bölcsészettudományi Karon.
226/2015. számú SZ-határozat:
A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 49 igen szavazattal egyhangúlag támogatja
Németh Dzsenifer (MGK) egyetemi hallgató részére a Discipuli pro Universitate Díj adományozását.
227/2015. számú SZ-határozat:
A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 49 igen szavazattal egyhangúlag támogatja
a Szegedi Tudományegyetem 2016/2017. évi egyetemi naptár elfogadására tett javaslatot.
2016-2017-es tanév egyetemi naptár
Szeptember 05-ei kezdéssel, őszi szünet nélkül, 1 hetes téli szünettel, 1 hetes tavaszi szünettel.
I. félév
Nyári bezárás: 2016. augusztus 08. (hétfő)– 2016. augusztus 19. (péntek) (12nap)
Beiratkozási időszak: 2016. augusztus 29.–szeptember 04. (1hét)
Szorgalmi időszak: 2016. szeptember 05.–december 11. (14hét)
Vizsgaidőszak: 2016. december 12.–december 23. (2 hét)
2017. január 02.–január 29. (4 hét)
Utóvizsga-időszak: 2017. január 30.–február 05. (1 hét)
Téli szünet: 2016. december 27.–2016. december 30. (1 hét)
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II. félév
Szorgalmi időszak: 2017. február 06.–május 21. (15 hét, melyből 1 hét szünet)
Tavaszi szünet: 2017. április 18.–április 21. (1 hét)
Vizsgaidőszak: 2017. május 22.–július 02. (6 hét)
Utóvizsgahét: 2017. július 03.–július 09. (1 hét)

228/2015. számú SZ-határozat:
A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 49 igen szavazattal egyhangúlag támogatja
a Dráma- és játékpedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak alapítását és indítását a Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézetében.
229/2015. számú SZ-határozat:
A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 48 igen, 0 nem, 1 tartózkodom szavazattal
támogatja a Szabad bölcsészet alapképzési szak Filozófia-Etika és Művészettörténet-Esztétika
specializációjának indítását a Bölcsészettudományi Kar Filozófia Tanszékén.
230/2015. számú SZ-határozat:
A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 48 igen, 0 nem, 1 tartózkodom szavazattal
támogatja a Filozófia mesterképzési szak Művészetelméleti és kurátori specializációjának indítását a Bölcsészettudományi Kar Filozófia Tanszékén.
231/2015. számú SZ-határozat:
A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 49 igen szavazattal egyhangúlag támogatja
a Természetes Vegyületek Interdiszciplináris Központ létrehozását a Szegedi Tudományegyetemen.
232/2015. számú SZ-határozat:
A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 48 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja
– a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 12. § (3) bekezdés eb) pontjában biztosított jogköre alapján – 2016. év január hó 1-jei hatállyal az SZTE Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjének módosítására tett javaslatot.
233/2015. számú SZ-határozat:
A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 49 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja
az SZTE Szervezeti és Működési Szabályzat Foglalkoztatási követelményrendszerének módosítására tett javaslatot azzal, hogy a Szabályzat Harmadik Rész XV. fejezet 12. pontja a szenátusdöntéssel
egyidejűleg hatályba lép, a Szabályzat további módosító rendelkezései 2016. év január hó 1. napján
lépnek hatályba.
234/2015. számú SZ-határozat:
A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 49 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja
2016. év január hó 1-jei hatállyal a Szegedi Tudományegyetem Munkáltatói Jogkörök Gyakorlásának Rendjére vonatkozó szabályzat elfogadására tett javaslatot.
235/2015. számú SZ-határozat:
A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 47 igen, 1 nem szavazattal elfogadja a Szegedi Tudományegyetem hallgatói által fizetendő díjakról és térítésekről, valamint a részükre nyújtható egyes támogatásokról szóló szabályzat módosítását.
236/2015. számú SZ-határozat:
A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 49 igen egyhangú szavazattal elfogadja a
Szegedi Tudományegyetem Habilitációs Szabályzatának módosítását azzal, hogy a szenátusdöntéssel egyidejűleg a módosítás hatályba lép.
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237/2015. számú SZ-határozat: A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 49 igen
egyhangú szavazattal elfogadja – 2016. év január hó 1-jei hatállyal – a Szegedi Tudományegyetem
Doktori képzés és doktori fokozatszerzés szabályzatának módosítását.
238/2015. számú SZ-határozat:
A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 49 igen egyhangú szavazattal elfogadja a
Szegedi Tudományegyetem Közbeszerzési Szabályzatának módosítására tett javaslatot.
239/2015. számú SZ-határozat:
A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 48 igen egyhangú szavazattal elfogadja a
Szegedi Tudományegyetem Környezetvédelmi Szabályzatának módosítására tett javaslatot.
240/2015. számú SZ-határozat:
A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 49 igen egyhangú szavazattal elfogadja a
Szegedi Tudományegyetem Munkavédelmi Szabályzatának módosítására tett javaslatot.
241/2015. számú SZ-határozat:
A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 49 igen egyhangú szavazattal elfogadja a
Szegedi Tudományegyetem Polgári Védelmi Szabályzatának módosítására tett javaslatot.
242/2015. számú SZ-határozat:
A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 49 igen egyhangú szavazattal elfogadja a
Szegedi Tudományegyetem Sugárvédelmi Szabályzatának módosítására tett javaslatot.
243/2015. számú SZ-határozat:
A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 49 igen egyhangú szavazattal elfogadja a
Szegedi Tudományegyetem Tűzvédelmi Szabályzatának módosítására tett javaslatot.
244/2015. számú SZ-határozat:
A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 49 igen egyhangú szavazattal elfogadja a
Szegedi Tudományegyetem Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzatának módosítására tett javaslatot.
245/2015. számú SZ-határozat:
A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 49 igen egyhangú szavazattal elfogadja a
Szegedi Tudományegyetem Vagyongazdálkodási Szabályzatát.
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SZABÁLYZATOK

A Szegedi Tudományegyetem
Szervezeti és Működési Szabályzata
Szervezeti és Működési Rend
A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa – a Nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény 11.§ (1) bekezdés (továbbiakban: Nftv.) alapján – az alábbi Szervezeti és
Működési Rendet (továbbiakban: Szabályzat) alkotja.

PREAMBULUM
A Szegedi Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) figyelemmel Magyarország Alaptörvényére,
valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényre autonóm intézmény. A vonatkozó jogszabályok keretein belül maga határozza meg saját szervezetét, működését, választja meg vezetőit és valósítja meg képzési céljait, kutatási, gyógyító és művészeti tevékenységét. Az Egyetem valamennyi oktatója
és kutatója számára biztosítja az oktatási, kutatási és művészi szabadságot. A hallgatók számára a törvények és saját belső szabályzatainak keretén belül tanulási szabadságot biztosít. Az Egyetem Magyarország
Alaptörvényének X. cikkében meghatározott autonómiáját az általa kialakított és a legfelsőbb vezető testülete által − az Nftv. 11. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján − megalkotott és elfogadott jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) rögzített módon gyakorolja.
Az Egyetem a magyar felsőoktatás évszázados hagyományait, az Európai Egyetemek Magna Chartájában lefektetett alapelveket és az Universitas autonóm szellemiségének értékeit követi.
Az Egyetem karainak együttműködésén alapulva, a hazai és külföldi társintézményekkel, külső szervezetekkel törekszik az egyetem klasszikus és új küldetésének megvalósítására. Célja, hogy – az Európai Unió
felsőoktatási rendszerének részeként – magas színvonalú képzéssel és szolgáltatással, az alap- és alkalmazott tudományok művelésével elősegítse a társadalom fejlődését, javítsa versenyképességét, erősítse az
oktatással, a kutatással és a gazdasággal való együttműködésének hatékonyságát. Az Egyetem a globális
felsőoktatási tér aktív és elismert szereplőjeként minőségi és versenyképes szolgáltatást nyújtó intézmény
kíván lenni. Kiemelt célja a magyar felsőoktatás nemzetközi jellegének erősítése, az előremutató külföldi
tapasztalatok meghonosítása, valamint az idegen nyelven megszerezhető felsőfokú szaktudás bővítése.
A Szegedi Tudományegyetem az egyetemi polgárok munkájának és tehetségének köszönhetően a magyar felsőoktatás kiemelkedő presztízsű intézménye, amely magában foglalja a minőségi felsőoktatást,
az alap- és alkalmazott kutatást és kutatás-fejlesztést, az emberközpontú és etikus gyógyító-megelőző
tevékenységet, valamint a képző- és zeneművészetet. A Szegedi Tudományegyetem az oktatásban biztosítja a magas szintű kutatáson alapuló elméleti és a külső partneri kapcsolatokra épülő gyakorlati
képzés egységét. Feladatának tekinti a tudomány haladásával, az információs technológiák fejlődésével és a társadalmi igények szem előtt tartásával a képzés tartalmának folyamatos fejlesztését. Az
egyetem hosszú távú stratégiája az oktatás, a kutatás és az innováció szerves összekapcsolása. A Szegedi Tudományegyetem többnyelvű és több kultúrájú felsőoktatási intézmény.
Az egyetemi polgárok összessége jelenti az Egyetem legnagyobb értékét. Az egyetemi munka az oktatók, dolgozók és a hallgatók közvetlen emberi kapcsolataira, a bizalomra és az együttműködésre épül.
Az egyetem, az oktatás és a kutatás autonómiája jegyében, valamennyi oktatója és kutatója számára
biztosítja az oktatási, kutatási és művészi szabadságot. A hallgatók számára az Alaptörvény, a törvények és saját belső szabályzatainak keretén belül biztosítja a tanszabadságot.
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Segíti a képzésben részt vevő jövő nemzedék szakmai és emberi kvalitásainak formálását, amelynek
keretében lehetővé teszi a közösségi és egyéni jogok érvényesítésének lehetőségeit, biztosítja azokat a
feltételeket, amelyen keresztül a jogok gyakorlása, a közösséghez tartozás és a szakmai szocializáció
mintái elősegítik a későbbi szakmai karrierút kialakítását.
Értékként kezeli a Szegedi Tudományegyetem közösségéhez tartozást, támogatja és fenntartja a korábbi diákok és az egyetem szakmai kötelékét, ezáltal is példát mutatva a hagyományok tisztelete és a
jövő lehetőségei közötti kapcsolat kialakításának megteremtésére.
A Szegedi Tudományegyetem elkötelezett az egyetemes emberi értékek, a tudás és a demokrácia iránt.
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ELSŐ RÉSZ
I. FEJEZET:
Általános rendelkezések
Magyarország Alaptörvénye
Szabadság és felelősség X. cikk
(1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás és művészeti alkotás szabadságát, továbbá – a lehető legmagasabb szintű
tudás megszerzése érdekében – a tanulás, valamint törvényben meghatározott keretek között a tanítás szabadságát.
(2) Tudományos igazság kérdésében az állam nem jogosult dönteni, tudományos kutatások értékelésére kizárólag a tudomány művelői jogosultak.
(3) Magyarország védi a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia tudományos és művészeti
szabadságát. A felsőoktatási intézmények a kutatás és a tanítás tartalmát, módszereit illetően önállóak, szervezeti
rendjüket törvény szabályozza. Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodási rendjét törvény keretei között a
Kormány határozza meg, gazdálkodásukat a Kormány felügyeli.
Nftv. 11. § (1) A felsőoktatási intézmény
a) meghatározza a működésére és szervezetére vonatkozó azon rendelkezéseket (a továbbiakban: szervezeti
és működési szabályzat), amelyeket jogszabály nem zár ki vagy amelyről jogszabály felhatalmazása alapján más szabályzatban nem kell rendelkezni,
b) egy – helyben szokásos és egyben akadálymentes módon nyilvánosságra hozott – szervezeti és működési
szabályzatot fogadhat el, amelynek részeit a 2. melléklet sorolja fel,

1. Az Egyetem neve: Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
2. Az Egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
– latinul: Universitas Scientiarum Szegediensis
– angolul: University of Szeged
– németül: Universität Szeged
– franciául: Université de Szeged
Az idegen nyelvű megnevezés rövidítése:
– latinul: UScSz
– angolul: USz
– németül: USz
– franciául: USz
3. Az Egyetem központi költségvetési szerv, az intézménynek önálló költségvetése, gazdálkodási jogköre és felelőssége van, szervezeti rendjét törvény szabályozza.
4. Az Egyetem karai:
a) Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJTK),
b) Általános Orvostudományi Kar (ÁOK),
c) Bölcsészettudományi Kar (BTK),
d) Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar (ETSZK),
e) Fogorvostudományi Kar (FOK),
f) Gazdaságtudományi Kar (GTK),
g) Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK),
h) Juhász Gyula Pedagógusképző Kar (JGYPK),
i) Mezőgazdasági Kar (MGK),
j) Mérnöki Kar (MK),
k) Természettudományi és Informatikai Kar (TTIK),
l) Zeneművészeti Kar (ZMK).
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Az Egyetem székhelyén kívül működő kar neve:
Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar
Telephelye: Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.
Postacíme: 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.

Nftv. 8. § (4)

A felsőoktatási intézmény alapító okiratát és annak módosítását a fenntartó fogadja el. Az alapító okirat
és a működési engedély minimális adattartalmát a 2. melléklet határozza meg.

6.

Az Egyetem alapítója: Magyarország Országgyűlése

7.

Az Egyetem Alapító Okirata az SZMSZ 1. számú függelékét képezi. Az egyetem tevékenységi
köreinek részletes felsorolását az intézmény Alapító Okirata tartalmazza.

8.

Az állam nevében a fenntartói jogokat – ha törvény másként nem rendelkezik – az oktatásért
felelős miniszter gyakorolja.

9.

Az Egyetem címere: A címerpajzs álló, hegyes talpú pajzs, felső részében Klebersberg Kunó
címeréből átvett aranyozott griff helyezkedik el, az aranyozott fáklya a tudományokra utal. A
kapubástya Kolozsvár címeréből került a jelképbe utalva arra, hogy a Szegedi Tudományegyetem
a Kolozsvári Egyetem jogutóda. A körirat „Universitas Scientiarum Szegediensis”.

10. Az Egyetem bélyegzője: kör alakú pecsét, amelyen a Magyarország címere körül a „Szegedi
Tudományegyetem Szeged” felirat olvasható.

A szabályzat hatálya
Nftv. 1. § (2) E törvény hatálya kiterjed a felsőoktatás tevékenységében és irányításában részt vevő valamennyi személyre,
szervezetre, valamint a magyar felsőoktatási intézményeknek a Magyarország területén kívül folytatott felsőoktatási tevékenységére.

11. Az SZMSZ hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi szervezeti egységére, az Egyetem összes
oktató, kutató és nem oktató-kutató dolgozó munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottjára és
az Egyetemmel hallgatói valamint doktorjelölti jogviszonyban álló személyekre (a továbbiakban:
hallgatók). Az Egyetemmel más jogviszonyban álló személyekre a Szabályzat hatálya csak kifejezett rendelkezés esetén terjed ki.
12. A Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza az Egyetem szervezeti és működési rendjét – továbbiakban Szabályzat – (I. kötet), a foglalkoztatási követelményrendszert (II. kötet) és a hallgatói követelményrendszert (III. kötet).
13. A Szenátus egyes kérdéseket – a jelen Szabályzatban meghatározott keretek között – külön szabályzatban is rögzíthet, amelyek a jelen Szabályzat mellékletét képezik.
14. A Szabályzat a rektor, a kancellár, a dékán és a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke
számára felhatalmazást adhat, hogy egyes kérdéseket utasításban szabályozzanak. A rektor, a kancellár, a dékán és a Klinikai Központ elnöke irányítási jogkörében – jogszabály vagy az Egyetem
szabályzatának ettől eltérő, kifejezett rendelkezése hiányában – utasítást adhat ki. E jogkörük nem
terjed ki a Szenátusra, a Kari, Klinikai Tanácsokra és az Egyetemen működő érdekképviseleti
szervekre. A rektor és a kancellár kiadhatnak rektori-kancellári együttes utasítást is elsősorban a
rektori feladatkörbe tartozó, a kancellár egyetértéséhez kötött tárgykörökben. A rektor és a kancellár által kiadandó utasítás tervezeteket a Dékáni Kollégium, továbbá a reprezentatív szakszervezetek és a Közalkalmazotti Tanács képviselői előzetesen véleményezik.
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15. A szabályzatokat és a rektori, a kancellári és a rektori–kancellári együttes utasításokat, valamint a
Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke által kiadott utasításokat elektronikus úton, az
Egyetem honlapján történő elhelyezéssel kell kihirdetni. A kihirdetésről az Egyetem igazgatási
vezetője gondoskodik.
16. A 13. pont szerinti szabályzatok és a 14. pont szerinti utasítások a jelen Szabályzat rendelkezéseivel ellentétes szabályokat nem tartalmazhatnak. Esetleges ellentmondás esetén a jelen Szabályzat
rendelkezése az irányadó, ha pedig valamely utasítás és a jelen Szabályzattal összhangban álló
egyéb szabályzat között merül fel ellentmondás, akkor ez utóbbit kell irányadónak tekinteni.
17. Szabályzatban, vagy utasításban jogszabály rendelkezése nem ismételhető meg, a vonatkozó főbb
jogszabályi rendelkezésekre azonban eltérő betűtípussal jelölt idézettel hivatkozni lehet. Ha a hivatkozott jogszabály módosítása nem igényli a szabályzat, vagy utasítás tartalmi változtatását,
elegendő a jogszabály-módosítás technikai átvezetése a szövegezésben, mely átvezetésről és annak kihirdetéséről az Egyetem igazgatási vezetője gondoskodik.
18. A Szenátus egyes kérdésköröket a SZMSZ mellékleteként is szabályozhat.

Az Egyetem működésének alapelvei
19. Az Egyetem működésének alapelvei olyan általános szabályokat tartalmaznak, amelyek az Egyetem szabályzatai, ügyrendjei, utasításai megalkotása, valamint alkalmazása során mindvégig, a
belső szabályalkotás és az ügyvitel minden fázisában és minden szereplő által követendőek. Olyan
feltétlenül érvényesítendő, kötelezően alkalmazandó szabályozási keretet alkotnak, amely a szabályalkotási és az ügyviteli cselekményekre vonatkozó minden egyes szabállyal együtt alkalmazandóak.
20. Az Egyetem közösségének tagjai – különösen a rektor és a kancellár – és az Egyetem szervezeti
egységei a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Az együttműködés
foglalkoztatási jogviszony lényeges eleme, tartós és bizalmi jellegű. A közösség tagjainak általában olyan magatartást kell tanúsítaniuk, amely elősegíti, és nem hátráltatja a jogok gyakorlását, a
kötelezettségek teljesítését.
21. Az Egyetem a kutatás és az oktatás tartalmát, módszereit illetően autonóm. Az Egyetem meghatározza a működésére és szervezetére vonatkozó azon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem
zár ki vagy amelyről jogszabály felhatalmazása alapján más szabályzatban nem kell rendelkezni.
Az Egyetem az alkalmazottakat és a vezetőket pályázati rendszerben a törvényi korlátok között
szabadon választja meg. Az Egyetem megteremti továbbá az oktatás, a tudományos, a művészeti
élet szabadsága és a hallgatók tanuláshoz való joga gyakorlásának összhangját. A fenntartói irányítás nem sértheti a felsőoktatási intézmény – a képzés és kutatás tudományos tárgyával és tartalmával kapcsolatos kérdések tekintetében biztosított – önállóságát.
22. Az Egyetem működésének alapvető elveként a különböző nézetek és szempontok integrálására
alkalmas testületi döntéshozatali elv mentén biztosítja:
a) az Egyetem működéséhez, szervezetéhez kapcsolódó alapvető döntéseket, a stratégiai célok
meghatározását és a végrehajtás folyamatának ellenőrzését,
b) az egyetem közösségének jogai és érdekképviseletének biztosításához szükséges feltételeket,
így különösen az érdekképviseletek, tudományos szerveződések, a hallgatók jogainak és érdekeinek képviselete, valamint egyéb, az Egyetem közösségéből létrejövő és annak céljait, feladatait elősegítő szerveződések támogatását.
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23. Az Egyetem a szabályalkotás, valamint az általános ügyvitel során – hatáskörök átruházásával – biztosítja, hogy a döntések az azokat előidéző folyamatokhoz és az egyetemi polgárokhoz minél közelebb
szülessenek meg. A hatáskörök meghatározásának folyamatában figyelemmel kell lenni arra, hogy
azon hatáskörök ruházhatóak át, amelyeket az alsóbb szint tud hatékonyabban, szakszerűbb módon ellátni. Továbbá figyelemmel kell lenni arra, hogy az alsóbb szinten rendelkezésre állnak-e a szükséges
erőforrások, személyi feltételek és kompetenciák. A hatáskörök átruházása az alsóbb szintek felelősségét teremtik meg. A magasabb szervezeti szintek feladata a szervezeti egységek támogatása, valamint a döntéshozatal olyan kérdésekben, amit a jogszabály vagy a belső szabályzat kizárólagos hatáskörébe utal, illetve a helyi szervezeti szinten bizonyíthatóan nem kezelhető kérdésekben.
24. Az Egyetem céljának és feladatainak megvalósítása érdekében az Egyetem közösségének tagjai a
szakszerűség és a minőség követelményeinek figyelembe vételével magas színvonalon, korszerűen, tárgyilagosan végzik tevékenységüket.
25. Az Egyetem a rendelkezésére álló eszközökkel támogatja azokat, akiknek anyagi helyzetük,
egyéb hátrányos helyzetük, vagy élethelyzetük okán nehézséggel kell megküzdeniük a tanulmányaik elvégzése során, és törekszik arra, hogy biztosítsa részükre azokat a feltételeket és bánásmódot, amellyel képességeiket kibontakoztatva megfelelő végzettséget szerezhetnek.
26. Az Egyetem működése során biztosítja, hogy feladatainak végrehajtásában közreműködők a hallgatókkal, az oktatókkal és az Intézményben dolgozókkal kapcsolatos döntéseik meghozatala során
az egyenlő bánásmód és az egyenlő esélyű hozzáférés követelményét megtartsák.
27. Az egyetemi polgárokat nem érheti hátrány lelkiismereti, világnézeti, politikai meggyőződésük miatt.
28. Az Egyetem elsődlegesen az egyetemi polgárok által végzett szakmai teljesítmények figyelembevételével értékeli az egyetemi polgárok eredményeit, előmenetelük, vagy tanulmányi értékelésük független minden olyan körülménytől, amely indokolatlan megkülönböztetésre adhatna lehetőséget.
29. Az Egyetem a minél magasabb szintű és harmonikus munkavégzés érdekében meghatározza az
egyetemi polgárokkal szemben elvárható magasabb szintű társadalmi elvárásokat, erkölcsi normákat, etikai követelményeket. Az Egyetem az etikai követelmények – külön szabályzatban történő – meghatározásával hozzájárul az egyetemi polgárok közötti kapcsolatok megerősítéséhez és
minőségének folyamatos emeléséhez, a harmonikus emberi együttélés, szakmai munkát segítő jó
közérzet megteremtéséhez, a közös célok megvalósításához, az Egyetem hagyományainak és jó
hírnevének, szakmai és intézményi integritásának megőrzéséhez, ápolásához.
30. Az Egyetem az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében az alaptevékenységéhez igazodóan biztosítja
az egészségfejlesztést is beleértve a rendszeres testmozgás és sporttevékenység megszervezését, a
könyvtári szolgáltatást, a tudásalapú gazdasághoz kapcsolódó pénzügyi- és vállalkozói-, az anyanyelvi,
szaknyelvi ismeretek fejlesztését, lehetőséget teremt az idegen nyelvi szaknyelvi ismeretek fejlesztésére.
31. Az Egyetem szolgáltatásaival hozzájárul a hallgatók lakhatási feltételeinek, egészséges, káros
szenvedélyektől mentes életvitelének biztosításához, tájékoztató és tanácsadó rendszerével segíti a
hallgató beilleszkedését a felsőfokú tanulmányok idején, illetve szakmai előmenetelét a tanulmányok befejezését követően.
32. Az Egyetem biztosítja az ismeretek, információk tárgyilagos és többoldalú közvetítését.
Az Egyetem nem elkötelezett egyetlen vallás vagy világnézet mellett sem. Ha az Egyetem vallási,
illetve világnézeti információkat ad át, biztosítania kell annak tárgyilagos és több oldalú közvetítését.
Az Egyetem tiszteletben tartja az egyetemi polgárok lelkiismereti és vallásszabadságát. Az Egyetem
polgára nem késztethető lelkiismereti, világnézeti, politikai meggyőződésének megvallására, megtagadására.
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Az Egyetem lehetőséget biztosít arra, hogy az előadások rendjét – egyenlő esélyű hozzáférés biztosításával – megismerhessék és – az SZMSZ által meghatározott keretek között – látogathassák
azok is, akik nem állnak hallgatói jogviszonyban.
33. Az Egyetemen folyó képzés nyelve a magyar. A nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó hallgató – az Nftv.-ben meghatározottak szerint – anyanyelvén, illetőleg anyanyelvén és magyarul
vagy magyar nyelven folytathatja tanulmányait. Az Egyetemen a képzés – részben vagy egészben
– nem magyar nyelven is folyhat.
34. Az átláthatóság demokratikus alapérték. Az Egyetem felépítése, valamint gazdálkodási tevékenysége átlátható. Az Egyetem biztosítja a működésével kapcsolatos közérdekű adatokhoz való hozzáférést. Az Egyetem feladatait a közvagyon hatékony használata követelményének érvényesítésével és felelősségével látja el.
35. Az Egyetemnek gondoskodnia kell a képzés egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséről, a hallgatói balesetek megelőzése érdekében az azokat előidéző okok feltárásáról és megszüntetéséről, továbbá a munkavédelemmel kapcsolatos követelmények érvényesítéséről.
36. Az Egyetem ellátja a tehetséggondozással és a tudomány társadalmi elismertségének növelésével
kapcsolatos feladatokat.
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II. FEJEZET:
Az Egyetem feladatai
Nftv. 2. § (1) A felsőoktatási intézmény az e törvényben meghatározottak szerint – az oktatás, a tudományos kutatás, a művészeti alkotótevékenység mint alaptevékenység folytatására – létesített szervezet.
(2) A felsőoktatás rendszerének működtetése az állam, a felsőoktatási intézmény működtetése a fenntartó feladata.
(3) A felsőoktatási intézmény oktatási alaptevékenysége magában foglalja a felsőoktatási szakképzést, alapképzést,
mesterképzést, a doktori képzést és a szakirányú továbbképzést. Az oktatási alaptevékenység körébe tartozó tevékenységet – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – kizárólag felsőoktatási intézmény folytathat.
Nftv. 10. § (1) A miniszter nemzetstratégiai célok megvalósítása érdekében – kormányrendeletben meghatározottak szerint
– felsőoktatási intézményt kiemelt felsőoktatási intézménnyé minősíthet.
(2) A kiemelkedő színvonalú képzést nyújtó, a tudományos életben elismert egyetem, vagy egyetemi kar – a Kormány által meghatározott feltételekkel – „kutató” minősítést kaphat.
(3) A több képzési területen képzést folytató, magas színvonalú gyakorlatorientált képzést folytató, az alkalmazott tudományok területén nemzetközileg elismert, valamint a képzés terén széles körű nemzetközi együttműködést folytató főiskola – a Kormány által meghatározott feltételekkel – „alkalmazott tudományok főiskolája” minősítést kaphat.
(4) A miniszter megállapodás alapján az (1)–(3) bekezdésben meghatározott szervezetek, szervezeti egységek
működését támogatásban részesítheti.
Nftv. 75. § (1) A fenntartói irányítás nem sértheti a felsőoktatási intézmény – a képzés és kutatás tudományos tárgyával és
tartalmával kapcsolatos kérdések tekintetében biztosított – önállóságát. A felsőoktatási intézmény szenátusának döntése alapján a rektor a fenntartói intézkedéssel szemben a közléstől számított harminc napon belül
bírósági eljárást kezdeményezhet, kérve annak megállapítását, hogy a fenntartó döntése sérti a felsőoktatási
intézmény e törvényben biztosított önállóságát. A bíróság nemperes eljárásban, soron kívül határoz. A határidő jogvesztő. A bíróság a fenntartó döntését megváltoztathatja. Az eljárásra a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság az illetékes.

1. Az Egyetem alaptevékenységként az Alapító Okiratban felsorolt tudomány-, művészeti és szakképzési területeken képzést folytat a szakindítási engedéllyel rendelkező szakokon, a jóváhagyott képesítési követelmények szerint, teljes idejű nappali, részidős esti vagy levelező képzés munkarendje
szerint, továbbá távoktatásban. A teljes idejű képzés duális képzésként is megszervezhető.
2. Az Egyetem az 1. pontban meghatározott képzési feladatait
a) alapképzés,
b) mesterképzés,
ba) osztatlan képzés
c) doktori képzés,
d) felsőoktatási szakképzés,
e) szakirányú továbbképzés,
ciklusokban szervezi meg. E képzési formákban, azok sikeres elvégzése után – záróvizsga, illetve
szakmai vizsga alapján oklevelet, szakoklevelet, bizonyítványt állít ki, illetve doktori fokozatot
(PhD, DLA) adományoz.
3. Az Egyetem a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, művészeti ágakban alap, alkalmazott,
kísérleti kutatásokat, fejlesztéseket és technológiai transzfert, innovációt, tudományszervezést, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végez.
4. Az Egyetem oktatási, kutatási, művészeti tevékenységével szellemi centrumként részt vesz a régió
oktatási, kutatási, innovációs, kulturális feladatainak ellátásában.
5. Az Egyetem közreműködik a tudásalapú társadalom fejlesztésében, az egészségtudatos, környezettudatos szemlélet és értékek közvetítésében.
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6. Az Egyetem elősegíti a hallgatók felkészítését a nemzeti az európai és egyetemes értékek megismerésére, vállalására az általános műveltség elmélyítésére, az autonóm gondolkodásra, a szakmai és értelmiségi hivatás iránti elkötelezettségre.
7. Az Egyetem a minőségi oktatás, a tudományos diákköri tevékenység, a szakkollégium és doktori képzés keretében elősegíti a kiemelkedő képességű hallgatók tehetségének kibontakoztatását.
8. Az Egyetem orvos és egészségtudományi képzést folytató karai részt vesznek az egészségügyi
ellátásban, közreműködnek a regionális egészségfejlesztési tevékenységben és közreműködnek a
szervezet-átalakítás, az egészségmegőrző szakértői feladatok ellátásában.
9. Az Egyetem gyakorló iskolai formában, köznevelési feladatokat is ellátó általános iskolákat,
szakközépiskolát és gimnáziumot tart fent, ezen kívül óvodát is működtet.
10. Az Egyetem oktatási és tudományos kutatási céllal tangazdaságokat, tanműhelyeket tarthat fenn,
ehhez kapcsolódó szaktanácsadási tevékenységet folytathat.
11. Az Egyetem az alaptevékenységéhez kapcsolódó költségtérítéses szolgáltatásokat nyújt, termékelőállítást és értékesítést végez.
12. Az Egyetem elősegíti a Magyar Tudományos Akadémiával és más, tudományt vagy oktatást támogató szervezetekkel való együttműködést. Ennek formái lehetnek: akadémiai tanszéki kutatócsoportok fenntartása, közös kutatócsoportok létrehozása, ösztöndíjak, alapítványok fogadása,
ilyen pályázatok nyertesei munkafeltételeinek biztosítása stb.
13. Az Egyetem éves költségvetés alapján köteles közfeladatát ellátni, és gazdálkodni. Az alapító okirat határozza meg és biztosítja számára – az államháztartási törvényben előírtaknak megfelelően
– a közfeladat ellátásához szükséges vagyon használatát.
14. Az Egyetem alapfeladatai ellátásának veszélyeztetése nélkül az alaptevékenységén kívül eső vállalkozási tevékenységet is végezhet, külön szabályozás szerint.
15. Az Egyetem az Alapító Okiratában meghatározott feladatok ellátása céljából együttműködési
megállapodást köthet bármely, a feladatai ellátásában érdekelt hazai és külföldi szervezettel, illetve természetes személlyel.
16. Az Egyetem a régió gazdasági, tudományos, civil és önkormányzati szerveivel együttműködve
innovációs parkot, technológiai központot, inkubációs házat (továbbiakban: tudásközpont) hozhat
létre.

109. SZÁM

EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 3149

MÁSODIK RÉSZ
III. FEJEZET:
Az egyetem működése és vezetése
A Szenátus
Nftv. 12. § (1) A felsőoktatási intézmény vezető testülete a szenátus. A szenátus elnöke a rektor.
(2) A szenátust illetik meg a felsőoktatási intézmény Alaptörvényben rögzített jogosultságai.
(3) A szenátus
a) határozza meg a felsőoktatási intézmény képzési és kutatási feladatait, és ellenőrzi azok végrehajtását;
b) állapítja meg saját működésének rendjét;
c) fogadja el – középtávra, legalább négyéves időszakra, évenkénti bontásban meghatározva a végrehajtás feladatait–- az intézményfejlesztési tervet, illetve annak részeként a kutatási-fejlesztési innovációs stratégiát;
d) javaslatot tesz a rektori pályázati felhívás tartalmára, elbírálja a rektori pályázatokat és megválasztja a
rektorjelöltet, továbbá értékeli a rektor vezetői tevékenységét;
e) fogadja el az intézmény
ea) képzési programját,
eb) szervezeti és működési szabályzatát, doktori szabályzatát,
ec) a minőség és teljesítmény alapján differenciáló jövedelemelosztás elveit,
ed) a fenntartó által meghatározott keretek között költségvetését,
ee) a számviteli rendelkezések alapján elkészített éves beszámolóját;
f) határozza meg az intézményben
fa) a hallgatói tanácsadás rendszerét,
fb) az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerét;
g) a fenntartó egyetértésével dönt
ga) fejlesztés indításáról,
gb) az intézmény vagyongazdálkodási tervéről,
gc) gazdálkodó szervezet alapításáról, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzéséről;
h) a szenátus dönt továbbá
ha)
hb) a tudományos tanács létrehozásáról, tagjainak és elnökének megválasztásáról,
hc) az oktatói, kutatói és vezetői pályázatok rangsorolásáról, címek, kitüntetések adományozásáról,
hd) a doktori iskola létesítéséről, megszüntetéséről és a doktori képzés indításáról,
he) köztársasági ösztöndíj adományozásának kezdeményezéséről,
hf) képzés indításának, illetve megszüntetésének kezdeményezéséről.
(4) Az intézményfejlesztési tervben kell meghatározni a fejlesztéssel, a fenntartó által a felsőoktatási intézmény
rendelkezésére bocsátott vagyon hasznosításával, megóvásával, elidegenítésével kapcsolatos elképzeléseket,
a várható bevételeket és kiadásokat.
(5) Ha a szenátus által létrehozott bizottság, illetve tanács hallgatókat érintő ügyekben is eljár, biztosítani kell,
hogy a bizottság munkájában részt vehessenek a hallgatók képviselői is a kreditátviteli bizottság kivételével.
A szenátus a hallgatók tanulmányi, vizsga- és szociális ügyeinek intézésére állandó bizottságot hoz létre. A
hallgatókat érintő ügyekben eljáró bizottságban biztosítani kell a hallgatók részvételét, azzal a megkötéssel,
hogy a tanulmányi, vizsga és szociális ügyek intézésére létrehozott állandó bizottságban a hallgatók által delegált tagok száma nem lehet kevesebb mint a bizottság tagjainak huszonöt százaléka.
(6) A szenátus tagja – a hallgatói és a doktorandusz önkormányzat képviselői kivételével – az lehet, aki a felsőoktatási intézményben munkaviszony, illetve közalkalmazotti jogviszony keretében oktatói, kutatói vagy egyéb
munkakört tölt be.

1. A Szenátus az Egyetem – az Alapító Okiratban és a jelen Szabályzatban meghatározott feladattal
rendelkező – döntéshozó és a döntés végrehajtását ellenőrző testülete.
2. A Szenátus kizárólagos hatáskörében eljárva
a) elfogadja:
– az intézmény képzési és kutatási feladatait, és ellenőrzi azok végrehajtását,
– saját működésének rendjét,
– az intézményfejlesztési tervet és annak részeként a foglalkoztatási tervet,
– az intézményfejlesztési tervvel összhangban a kutatási-, fejlesztési-, innovációs stratégiát,
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– a képzési (szakképzési) programot,
– a szervezeti és működési szabályzatot, és annak mellékleteit képező szabályzatokat, illetve
ezek módosításait,
– a doktori szabályzatot,
– a minőségfejlesztési programot,
– a minőség és teljesítmény alapján differenciáló jövedelemelosztás elveit,
– az Egyetem elemi költségvetését, éves illetve éven túli kötelezettségvállalási tervét és végrehajtásának ütemtervét, továbbá vagyongazdálkodási tervét,
– a számviteli rendelkezések alapján a költségvetési beszámolóját,
– a hallgatói tanácsadás rendszerét,
– az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerét,
– az intézmény szervezeti egységének létesítését, átalakítását és megszüntetését
b) A fenntartó egyetértésével dönt:
– fejlesztés indításáról,
– az intézmény vagyongazdálkodási tervéről,
– gazdálkodó szervezet alapításáról, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzéséről.
c) Dönt:
– a jogszabályi előírások betartásával az Egyetem rendelkezésére bocsátott, illetve tulajdonában
lévő ingatlan hasznosításáról, elidegenítéséről,
– saját működésének elősegítésére Bizottságok létrehozásáról,
– Köztársasági ösztöndíj adományozásának kezdeményezéséről,
– a címek és kitüntetések adományozásáról (különösen Professor Emeritus cím, az egyetemi magántanári, a főiskolai magántanári, a címzetes egyetemi tanári, a címzetes főiskolai tanári, a címzetes
egyetemi docensi, címzetes főiskolai docensi, mesteroktatói, mestertanári cím).
d) Javaslatot tesz:
– a rektori pályázati felhívás tartalmára, elbírálja és véleményezi a rektori pályázatokat és megválasztja a rektorjelöltet, továbbá értékeli a rektor vezetői tevékenységét.
e) Rangsorolja:
– azokat a magasabb vezetői és vezetői pályázatokat, amelyek rangsorolását nem ruházta át testületnek vagy személynek. A rangsorolás eredménye a megbízási jogkör gyakorlóját nem köti.
f) A kancellár egyetértési jogot gyakorol – a Konzisztórium hatáskörébe tartozó feladatok kivételével - a Szenátusnak az intézmény gazdálkodását, szervezetét, működését érintő gazdasági következménnyel járó döntései és intézkedései tekintetében, az egyetértés e döntések érvényességének, illetve hatálybalépésének feltétele.
g) A Szenátus alábbi gazdasági következménnyel járó döntéseinek érvényességéhez a Konzisztórium előzetes egyetértése szükséges:
- az intézményfejlesztési terv, illetve annak részeként a kutatási-fejlesztési innovációs stratégia
elfogadása,
- a fenntartó által meghatározott keretek között a költségvetés elfogadása,
- a számviteli rendelkezések alapján elkészített éves beszámoló elfogadása,
- az intézmény vagyongazdálkodási tervének az elfogadása,
- a gazdálkodó szervezet alapítása, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzése.
A Szenátus a konzisztórium döntésével szemben, illetve annak elmulasztása esetén a fenntartóhoz intézett kifogással élhet.
3. A Szenátus az alábbi feladatokat ruházza át:
– az adott kar egyetemi, főiskolai docensi, tanszékvezetői és intézetvezetői, valamint vezetőhelyettesei, továbbá gazdálkodásirányítási és igazgatási – különösen dékáni hivatal, tanulmányi ügyekkel foglalkozó igazgatási egység – szervezeti egységei vezetői pályázatainak rangsorolását a kar
tanácsának hatáskörébe,
– a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Tanácsának hatáskörébe a Klinikai Központ elnöki pályázat rangsorolását,
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– a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ egészségügyi szolgáltatási, gazdálkodásirányítási és
igazgatási szervezeti egységei vezetői, vezetőhelyettesei pályázatainak rangsorolását a Klinikai
Központ Elnöke által felkért véleményező testület hatáskörébe,
– az Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ, a Gazdasági Igazgatóság, és a Létesítménygazdálkodási Igazgatóság magasabb vezetői és vezetői pályázatainak rangsorolását a kancellár által
felkért legalább három, legfeljebb öt tagú véleményező testület hatáskörébe.
– a munkáltatói joggal nem rendelkező központi szervezeti egységek vezetői pályázatainak rangsorolását – amennyiben jogszabály vagy szabályzat eltérően nem rendelkezik – a megbízási jogkör
gyakorlója által felkért legalább három legfeljebb öt tagú véleményező testület hatáskörébe.
– a Köztársasági ösztöndíj adományozásának kezdeményezését a Köztársasági Ösztöndíj Bizottság
hatáskörébe.
4. A Szenátus véleményt nyilváníthat minden olyan, az egyetemet érintő ügyben, amelyben a döntés a
kormány, a fenntartó, a Felsőoktatási Tervezési Testület vagy a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs
Bizottság hatáskörébe tartozik.
5.

A Szenátus beszámolót kérhet az egyetemen működő bármilyen szervezeti egységtől.

6.

A Szenátus tevékenységét a Szegedi Tudományegyetem Szenátusának Ügyrendje előírásai és az
általa elfogadott munkaterv szerint végzi.

7.

A Szenátus működésével kapcsolatos és az ügyrendben meghatározott feladatok ellátásáról a Szenátus titkára – az igazgatásszervezési és szolgáltatási főigazgató – gondoskodik. A Szenátus titkára tevékenységét a Szenátus és annak elnöke, a rektor útmutatásainak megfelelően látja el.

A Szenátus hatáskörét kizárólag az ülésein gyakorolhatja. A rektor szükség szerint, de félévenként
legalább két alkalommal a napirend megjelölésével köteles összehívni a Szenátust. A rektor
kezdeményezésére - a személyi kérdéseket kivéve - a Szenátus ülésen kívül elektronikus úton
szavazhat és hozhat döntést, ha
a) a döntés meghozatala során a szavazásban részt vevők személye, a határozatképesség hitelt érdemlően megállapítható,
b) legalább három munkanappal a szavazás kezdő időpontját megelőzően a napirendet és a döntést megalapozó írásos dokumentációt el kell juttatni a tagok, a fenntartó képviselője számára azzal,
hogy a szavazásra legalább egy munkanapot kell biztosítani,
c) az ügy egyszerű megítélésű, illetve az előkészítést szolgáló írásos dokumentáció alapján a szenátus tagja vagy a fenntartó képviselője részéről olyan kérdés nem merült fel, amit a dokumentáció
egy alkalommal történő kiegészítésével, módosításával nem lehet kezelni; az írásos dokumentáció
kiegészítése, módosítása esetén a b) alpontban meghatározott határidőt a kiegészített, módosított
írásos dokumentáció tagokhoz történő eljuttatásától kell számítani,
d) a szenátus tagja vagy a fenntartó képviselője - legkésőbb a szavazás kezdő időpontját megelőzően - nem javasolja a szenátus ülésének összehívását,
e) a szenátus tagjainak legalább hatvan százaléka részt vett a szavazásban és a szavazásban részt
vett tagok több mint fele egyhangú döntést hozott, valamint
f) a szenátus üléséről jegyzőkönyv került felvételre, a szenátus döntése határozatba lett foglalva,
továbbá az nyilvánosságra lett hozva.

8.

9.

A rektor a Szenátus tanulmányi félév szerinti első ülésén tájékoztatja a tagokat az adott félév során esedékes szenátusi ülések számáról és azok idejéről, továbbá javaslatot tesz a Szenátus félévi
munkatervére.

10. A Szenátust 15 napon belül össze kell hívni, ha azt valamelyik kari tanács vagy a Szenátus tagjainak egyharmada, vagy az EHÖK elnöksége a napirend megjelölésével írásban kéri.
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11. A Szenátus ülései nyilvánosak az egyetemi polgárok számára. A Szenátus a jelen lévő tagjai több
mint ötven százalékának kérésére zárt ülést, illetőleg titkos szavazást rendelhet el.
12. A Szenátus üléseinek előterjesztései, jegyzőkönyvei és határozatai az Egyetem oktatói, kutatói, az
egyetem nem oktatói, kutató közalkalmazottai és hallgatói számára – az adat és titokvédelmi rendelkezések figyelembevételével – nyilvánosak. A Szenátus határozatainak nyilvánosságra hozatala – a határozat meghozatala után 30 napon belül – az elektronikusan megjelenő, az Egyetem honlapján elérhető Egyetemi Értesítőben a Szegedi Tudományegyetem hivatalos és információs lapjában történik.
13. A Szenátus ülése akkor határozatképes, ha tagjainak legalább hatvan százaléka jelen van.
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A Szenátus létszáma, összetétele
Nftv. 12. §
(6) A szenátus tagja – a hallgatói és a doktorandusz önkormányzat képviselői kivételével – az lehet, aki a felsőoktatási intézményben munkaviszony, illetve közalkalmazotti jogviszony keretében oktatói, kutatói vagy egyéb munkakört tölt be.
(7) Az állami felsőoktatási intézményben a szenátus tagjai – a rektor, kancellár kivételével – választás útján nyerik el
megbízatásukat. A szenátus működésével kapcsolatos minden kérdést a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni, a következők figyelembevételével:
a) a szenátus létszáma nem lehet kevesebb kilenc főnél, továbbá az oktatók és kutatók által választott tagoknak – az
elnökkel együtt – a testület tagjainak többségét kell alkotniuk, a karok, a vezetői megbízással nem rendelkező oktatók képviseletét biztosítani kell,
b) a hallgatói önkormányzat a 60. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételek szerint a szenátus létszáma
legalább húsz, legfeljebb huszonöt százalékának megfelelő számban delegál képviselőt,
c) a doktorandusz önkormányzat egy fő képviselőt jogosult delegálni,
d) az egyéb munkakörben foglalkoztatott tagok, a reprezentatív szakszervezetek képviselőinek létszáma nem lehet
több, mint a szenátus létszámának öt-öt százaléka, de legalább egy-egy fő,
e) a szenátus tagjainak megbízatása négy év, a hallgatói és a doktorandusz önkormányzat képviselője esetében legalább egy és legfeljebb három év lehet,
f) a szenátus ülései az intézmény alkalmazottai, hallgatói számára nyilvánosak,
g) a szenátus ülése akkor határozatképes, ha tagjainak legalább hatvan százaléka jelen van, döntéseit – ha törvény
vagy a szervezeti és működési szabályzat magasabb szavazati arányt nem ír elő – jelen lévő tagjai többségének
egyhangú szavazatával hozza,
h) a szenátus jelen lévő tagjai több mint ötven százalékának kérésére zárt ülést, titkos szavazást kell tartani,
i) a szenátus üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, a szenátus döntéseit határozatba kell foglalni, és a szervezeti és
működési szabályzatban meghatározottak szerint nyilvánosságra kell hozni,
j) a szenátus üléséről az ülés időpontja, a napirend megküldésével előzetesen a fenntartó képviselőjét tájékoztatni
kell, a fenntartó képviselője az ülésen tanácskozási joggal részt vehet.
(8) Nem ruházhatók át a (3) bekezdés a–g) és hb), valamint hd, hf) pontjában meghatározott jogkörök.

14. A Szenátus tagjainak többségét az oktatók, és a kutatók által választott tagoknak – az elnökkel
együtt – kell alkotniuk.
15. A Szenátusban biztosítani kell a karok és a vezetői megbízással nem rendelkező oktatók képviseletét.
16. A Szenátus létszáma:
A Szenátus szavazati jogú tagjai:
Tisztsége alapján:
– az egyetem rektora
– az egyetem kancellárja
Választás alapján:
– karonként választott két fő oktató, kutató
– vezetői megbízással nem rendelkező oktatók, kutatók képviselői
(amelyből 1 fő a Közalkalmazotti Tanács tagjai közül választott,
oktató/kutató képviselő)
– Az Egyetemi Doktori Tanács által az öt tudományterületről
választott egy-egy oktató/kutató képviselő
– egyéb – nem oktatói, kutatói – munkakörben foglalkoztatottak
választott képviselői (amelyből 1 fő a Közalkalmazotti Tanács
tagjai közül választott, egyéb – nem oktató/kutató – munkakörben
foglalkoztatott képviselő)
– a reprezentatív szakszervezetek képviselői
– a Klinikai Központ választott oktató/kutató képviselője
Delegálás alapján:
– EHÖK Választmánya által
• karonként egy fő nappali tagozatos hallgató
• az EHÖK elnöke
– Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat képviselője

52 fő
(1 fő)
(1 fő)
(24 fő)
(2 fő)
(5 fő)

(2 fő)
(2 fő)
(1 fő)
(12 fő)
(1 fő)
(1 fő)
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17. Állandó meghívottként tanácskozási joggal vesznek részt a Szenátus munkájában:
– a prorektor (a megbízás lejártát követő egy évig),
– a rektorhelyettesek,
– a nemzetközi kapcsolatokért felelős rektori főmegbízott,
– az igazgatásszervezési és szolgáltatási főigazgató,
– a gazdasági szervezet főigazgatója,
– a Klinikai Központ elnöke,
– a Gazdasági Bizottság elnöke,
– az SZTE Klebelsberg-Könyvtár főigazgatója,
– a fenntartó,
– a képzésben érdekelt más szervek, szervezetek, intézmények és az érintett tárcák képviselői,
– a köznevelési intézmények képviselője,
– a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság elnöke,
– a Hallgatói Szolgáltató Iroda irodavezetője.

A Konzisztórium
Nftv. 13/B. § (1) Állami felsőoktatási intézményben az intézmény stratégiai döntéseinek megalapozása, valamint a gazdálkodási tevékenység szakmai támogatása és ellenőrzése céljából konzisztórium működik.
(2) A konzisztóriumnak öt tagja van, amelybe három tagot delegál a miniszter. A tagok személyére a miniszternek javaslatot tesznek a felsőoktatási intézmény gazdasági-társadalmi környezete meghatározó szervezetei és az érintett felsőoktatási intézmény, valamint a felsőoktatási intézmény hallgatói önkormányzata. A
személyi javaslat a tagjelölt – személyes adatai kezelésére, valamint jelen bekezdésben megjelölt személyes adatai nyilvánosságra hozatalára is kiterjedő – elfogadó nyilatkozatával válik érvényessé. A javasolt
tagok névsorát és szakmai önéletrajzát nyilvánosságra kell hozni.
(3) A konzisztóriumnak hivatalból tagja a rektor és a kancellár.
(4) A konzisztórium delegált tagjait a miniszter bízza meg. A rektor és a kancellár konzisztóriumi tagsága magasabb vezetői megbízatása idejére, a delegált tagok megbízatása öt évre szól.
(5) A konzisztórium delegált tagjai tevékenységükért díjazásra nem jogosultak.
(6) A konzisztórium – a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata keretei között – dönt működésének rendjéről, azzal a megkötéssel, hogy
a) tagjai közül választ elnököt,
b) szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik,
c) határozatképes, ha az ülésen legalább három tag jelen van,
d) döntéséhez a jelen lévő szavazásra jogosult tagok többségének támogatása szükséges.
(7) A konzisztórium üléseit a kancellár készíti elő.
Nftv. 13/C. § (1) A szenátus a 12. § (3) bekezdés c) pontjában, e) pont ed) és ee) alpontjában, g) pont gb) és gc) alpontjában meghatározott gazdasági következménnyel járó döntésének érvényességéhez a konzisztórium előzetes
egyetértése szükséges.
(2) A szenátus a konzisztórium döntésével szemben, illetve annak elmulasztása esetén a fenntartóhoz intézett
kifogással élhet.
Nftv. 13/D. § A konzisztóriumi tagság megszűnik a megbízatás lejártával, a tag halálával, lemondásával, illetve visszahívásával. A miniszter jogosult a delegált tagot – a visszahívás okának megjelölésével – visszahívni. A lemondás elfogadása, illetve a visszahívás a miniszter hatáskörébe tartozik.

18. A Konzisztórium a törvényben meghatározott feladat- és hatáskörrel rendelkező, az intézmény stratégiai döntéseinek megalapozásában, valamint a gazdálkodási tevékenység szakmai támogatásában
és ellenőrzésében közreműködő testület.
19. A Konzisztórium előzetes egyetértése szükséges a Szenátus alábbi gazdasági következménnyel járó
döntéseinek érvényességéhez:
a) az intézményfejlesztési terv, illetve annak részeként a kutatási-fejlesztési innovációs stratégia elfogadásához,
b) a fenntartó által meghatározott keretek között a költségvetés elfogadásához,
c) a számviteli rendelkezések alapján elkészített éves beszámoló elfogadásához,
d) az intézmény vagyongazdálkodási tervének az elfogadásához,
e) a gazdálkodó szervezet alapításához, továbbá a gazdálkodó szervezetben részesedés szerzéséhez.
Amennyiben a Konzisztórium a Szenátus döntési javaslatával nem ért egyet, azt indokolnia kell.
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20. A Szenátus a konzisztórium döntésével szemben, illetve annak elmulasztása esetén a fenntartóhoz
intézett kifogással élhet.
21. A Konzisztórium 5 tagból áll. A Konzisztóriumnak hivatalból tagja a rektor és a kancellár. A Konzisztóriumba – a jogszabályban előírtak szerint - 3 főt delegál a miniszter. A testület a tagjai közül
választ elnököt, határozatképes, ha az ülésen legalább három tag jelen van, továbbá döntéséhez a jelen lévő szavazásra jogosult tagok többségének támogatása szükséges. Az intézmény Konzisztóriumának tagjára a felsőoktatási intézmény, a hallgatói önkormányzat és az Egyetem gazdaságitársadalmi környezete meghatározó szervei tesznek javaslatot akként, hogy a felsőoktatási intézmény és a hallgatói önkormányzat legalább három tagjelöltre tesz javaslatot.
22. A Konzisztórium döntéseit határozatba kell foglalni és azokat nyilván kell tartani. A Konzisztórium
határozatainak nyilvánosságra hozatala – a határozat meghozatala után 30 napon belül – az elektronikusan megjelenő, az Egyetem központi honlapján elérhető Egyetemi Értesítőben a Szegedi Tudományegyetem hivatalos és információs lapjában történik. A Konzisztórium üléseit a kancellár által meghatározottak szerint az Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ főigazgatója készíti elő.
23. A Konzisztórium működésének ügyrendjét a jelen szabályzat keretei között maga határozza meg.

A rektor
Nftv. 13. § (1) A felsőoktatási intézmény első számú felelős vezetője és képviselője a rektor, aki eljár és dönt mindazokban
az ügyekben, amelyeket jogszabály, a szervezeti és működési szabályzat, a kollektív szerződés nem utal más
személy vagy testület hatáskörébe. A 13/A. § (2) bekezdés a)–f) pontjában meghatározott feladatai tekintetében a kancellár a felsőoktatási intézmény vezetőjeként és képviselőjeként jár el. Az állami felsőoktatási intézmény rektora a kancellár döntésével vagy intézkedésével szemben, illetve intézkedésének elmulasztása
esetén a fenntartóhoz intézett kifogással élhet.
(2) Állami felsőoktatási intézményben a rektor a felsőoktatási intézmény alaptevékenységnek megfelelő működéséért felelős, ennek keretében gyakorolja az oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat, valamint a 25. § (3) bekezdése szerinti megbízási jogviszonnyal kapcsolatos, a
megbízót megillető jogosultságokat. Az oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatottak, a megbízási jogviszonyban állók tekintetében illetmény, illetve egyéb jogviszonyra tekintettel történő juttatás megállapítására a rektor a kancellár egyetértésével jogosult.
(3) A rektor az (1) és (2) bekezdésben meghatározott jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében
helyettesére vagy az intézmény más, magasabb vezető vagy vezető beosztású alkalmazottjára átruházhatja.
Az átruházott hatáskör gyakorlója a hatáskört nem adhatja tovább.
(4) A gazdasági vezető, állami felsőoktatási intézményben a kancellár felelős a gazdálkodási intézkedések és javaslatok előkészítéséért.
(5) Rektori megbízást az kaphat, aki felsőoktatási intézményben szerzett vezetési, szervezési ismeretekkel, gyakorlattal
és legalább egy „C” típusú középfokú államilag elismert – középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex – vagy
azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkezik, továbbá a felsőoktatási intézménnyel teljes munkaidőre szóló munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban áll, illetve akivel ilyen jogviszonyt létesítenek. A rektori megbízáshoz egyetem esetén egyetemi tanári, alkalmazott tudományok egyeteme és főiskola esetén egyetemi tanári, főiskolai tanári, egyetemi docensi, tudományos tanácsadói vagy kutatóprofesszori munkakörben történő alkalmazás
szükséges.
(6)A szenátus tagjai kétharmadának igenlő szavazatával kezdeményezheti a rektor visszahívását. A felmentés
kezdeményezését indokolni kell.
(7) A 13. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint a rektor
a) felelős
aa) a hazai és nemzetközi oktatási és kutatási kapcsolatokért, együttműködésért,
ab) azért, hogy az intézmény képzési programja a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban álljon,
ac) az intézmény működési engedélyének módosításához, képzések indításához, a doktori iskola nyilvántartásba vételéhez, a felsőoktatási felvételi eljáráshoz szükséges jogszabályban meghatározott intézkedések kiadmányozásáért;
b) a felsőoktatási intézmény által fenntartott köznevelési intézmény tekintetében a 14. § (3a) bekezdésében
meghatározott korlátozással fenntartói jogot gyakorol;
c) a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében kapcsolatot tart az érdek-képviseleti szervezetekkel, a hallgatói
és a doktorandusz önkormányzattal;
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d) koordinálja a felsőoktatási intézmény oktatási, kutatási együttműködéseit más felsőoktatási intézményekkel, a felsőoktatás országos szervezeteivel és testületeivel;
e) kezdeményezésére a kancellárnak belső ellenőrzési vizsgálatot kell elrendelnie.

A rektor feladat- és hatásköre
24. A rektor teljes jogkörben képviseli az Egyetemet, ennek során jogokat és kötelezettségeket szerezhet, kiadványozási jogkört gyakorol.
25. A rektor
a) felelős az Egyetem alaptevékenységével összefüggő szakmai kritériumok érvényesítéséért, továbbá a hazai és nemzetközi oktatási és kutatási kapcsolatokért, együttműködésért,
b) a kancellár egyetértésével rendelkezik – az Egyetem költségvetésével összhangban – az Egyetem
rendelkezésére álló központi költségvetési előirányzatok, vagyoni és más források felett, ennek
keretében utalványozási jogkört gyakorol, jelen Szabályzat 29. pontjában foglaltak szerint,
c) irányítja a kancellárral együttműködve az intézményfejlesztési terv és annak részeként a foglalkoztatási terv elkészítését, illetve az intézményfejlesztési tervvel összhangban a kutatási, fejlesztési, innovációs stratégiát,
d) ellátja az intézmény által fenntartott köznevelési intézmények tekintetében az Nftv. 14. § (3a)
bekezdésében meghatározott korlátozással a fenntartói jog gyakorlását,
e) egyetemi szinten irányítja és összehangolja a képzési programnak megfelelő oktatási tevékenységet és kutató munkát, továbbá felel azért, hogy az intézmény képzési programja a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban álljon,
f) dönt a felsőoktatási intézmény működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, a SZMSZ vagy a Kollektív Szerződés nem utal más személy vagy testület hatáskörébe.
g) a kancellárral – a Dékáni Kollégium egyetértésével – javaslatot tesz a miniszternek az Egyetem
konzisztóriumának tagjaira,
h) felel az intézmény működési engedélyének módosításához, képzések indításához, a doktori
iskola nyilvántartásba vételéhez, a felsőoktatási felvételi eljáráshoz szükséges jogszabályban
meghatározott intézkedések kiadmányozásáért,
i) a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében kapcsolatot tart az érdek-képviseleti szervezetekkel,
a hallgatói és a doktorandusz önkormányzattal,
j) koordinálja a felsőoktatási intézmény oktatási, kutatási együttműködéseit más felsőoktatási
intézményekkel, a felsőoktatás országos szervezeteivel és testületeivel,
k) kezdeményezésére a kancellárnak belső ellenőrzési vizsgálatot kell elrendelnie.
26. A rektor a foglalkoztatási tervben meghatározott keretek között, a foglalkoztatási követelményrendszer alapján gyakorolja az oktatói, kutatói, tanári munkakörből fakadó munkáltatói jogokat,
valamint a megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott oktatók, kutatók és tanárok jogviszonyából fakadó, a megbízót megillető jogokat, amelyek közül kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az egyetemi és főiskolai tanári, egyetemi és főiskolai docensi pályázat kiírása,
b) egyetemi és főiskolai tanári munkaköri cím adományozására és megvonására irányuló eljárás
kezdeményezése,
c) az egyetemi és főiskolai tanári kinevezése, a közalkalmazotti jogviszonymódosítása, megszüntetése,
d) az egyetemi és főiskolai docens, a kutató professzor, a tudományos tanácsadó, tudományos
főmunkatárs kinevezése és a közalkalmazotti jogviszony módosítása, megszüntetése.
27. A rektor a munkáltatói jogkör gyakorlásának rendje szerint gyakorolja a magasabb vezetői és vezetői megbízás kiadásának, a megbízás visszavonásának valamint megszüntetésének a jogát.
28. Amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik a rektor a 25.-27. pontban meghatározott jogköreit esetenként, vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére, vagy az intézmény más ma-
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gasabb vezető vagy vezető beosztású alkalmazottjára rektori utasításban átruházhatja. Az átruházott hatáskör gyakorlója a hatáskört nem adhatja tovább.
29. Az átruházott hatásköröket a munkáltatói jogkör esetén rektori utasítás tartalmazza. Az utalványozási és kötelezettségvállalási jogkörök gyakorlását és átruházását a jelen Szabályzat, a Gazdálkodási Szabályzat, a Kötelezettségvállalási Szabályzat, a Pénzkezelési Szabályzat, illetve rektori
utasítás tartalmazza.
30. A rektornak feladatai ellátása és hatásköreinek gyakorlása során általános utasítási és intézkedési
joga van, nem utasíthatja azonban a Szenátust, a kancellárt, a kari és az intézeti tanácsokat, az érdekképviseleti szerveket, Doktorandusz Önkormányzatot és a Hallgatói Önkormányzatokat. A
kancellár egyetértési jogot gyakorol a rektornak az intézmény gazdálkodását, szervezetét, működését érintő gazdasági következménnyel járó döntései és intézkedései tekintetében, az egyetértés e
döntések érvényességének, illetve hatálybalépésének feltétele.
31. A rektor – a Szenátus döntéseinek kivételével – megsemmisíthet minden olyan döntést, határozatot,
intézkedést, amely jogszabályt, vagy egyetemi szabályzatot sért, a kancellár döntésével vagy intézkedésével szemben, illetve intézkedésének elmulasztása esetén a fenntartóhoz intézett kifogással élhet.
32. Rektori megbízást egyetemi tanár kaphat. A rektori tisztség legfeljebb három évig tölthető be. A
rektori megbízás pályázat alapján, egy alkalommal legfeljebb három évre meghosszabbítható. A
rektori megbízatás 65 éves korig tölthető be. A rektori magasabb vezetői pályázatot a fenntartó írja ki. A rektor, akinek rektori megbízása az Egyetem integrációját – 2000. év január hó 1. napja –
követően szűnt meg, amennyiben megbízásának megszűnése nem visszahívása miatt történt, a hivatali idejének lejártát követően „Prorektor” cím viselésére jogosult egy évig, majd azt követően
élete végéig jogosult a „Rector Emeritus/Emerita” cím használatára.
A cím használójának újabb rektori megbízása esetén, a cím használatát szüneteltetnie kell.
Amennyiben a cím viselőjének az egyetemen történő foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszüntetésre kerül és más felsőoktatási intézményben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít,
vagy a jelen SZMSZ Foglalkoztatási Követelményrendszer Második rész I. fejezet 4. a)–b) pontjában rögzítetteknek a cím viselése alatt nem tesz eleget, a Rector Emeritus/Emerita címre való
jogosultsága minden külön intézkedés nélkül megszűnik.

A rektorhelyettesek
33. A rektort a munkájában négy rektorhelyettes segíti:
a) Tudományos és innovációs rektorhelyettes,
b) Oktatási rektorhelyettes,
c) Közkapcsolati rektorhelyettes,
d) Nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes.
34. A rektor akadályoztatása, érintettsége vagy a rektori tisztség átmeneti betöltetlensége esetén a
rektor helyettesítésére a tudományos és innovációs rektorhelyettes jogosult , aki a felsőoktatási
intézmény, illetve a szenátus vezetőjeként jár el.
35. A rektorhelyettesek munkamegosztási rendjét és konkrét feladatait rektori utasítás állapítja meg a
jelen Szabályzat 34. pontjának rendelkezésének figyelembevételével.
36. A rektorhelyettesi pályázatokat a Szenátus rangsorolja és a megbízásról a rektor a Szenátus véleményének mérlegelésével dönt.
37. Rektorhelyettesi megbízást egyetemi, illetve főiskolai tanár, valamint egyetemi docens kaphat. A
rektorhelyettes tisztségét legfeljebb három évig tölti be, a megbízás időtartama a rektori megbízás
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időtartamát nem haladhatja meg. A rektorhelyettes pályázat alapján több alkalommal ismét megbízható. A rektorhelyettesi megbízatás 65 éves korig tölthető be.

A kancellár
Nftv. 13. § (1) A felsőoktatási intézmény első számú felelős vezetője és képviselője a rektor, aki eljár és dönt mindazokban
az ügyekben, amelyeket jogszabály, a szervezeti és működési szabályzat, a kollektív szerződés nem utal más
személy vagy testület hatáskörébe. A 13/A. § (2) bekezdés a)–f) pontjában meghatározott feladatai tekintetében a kancellár a felsőoktatási intézmény vezetőjeként és képviselőjeként jár el. Az állami felsőoktatási intézmény rektora a kancellár döntésével vagy intézkedésével szemben, illetve intézkedésének elmulasztása
esetén a fenntartóhoz intézett kifogással élhet.
(4) A gazdasági vezető, állami felsőoktatási intézményben a kancellár felelős a gazdálkodási intézkedések és javaslatok előkészítéséért.
Nftv. 13/A. § (1) Állami felsőoktatási intézményben az intézmény működtetését a kancellár végzi.
(2) A kancellár
a) felel a felsőoktatási intézmény gazdasági, pénzügyi, kontrolling, belső ellenőrzési, számviteli, munkaügyi, jogi, igazgatási, informatikai tevékenységéért, az intézmény vagyongazdálkodásáért, ideértve a
műszaki, létesítményhasznosítási, üzemeltetési, logisztikai, szolgáltatási, beszerzési és közbeszerzési
ügyeket is, irányítja e területen a működést,
b) felel a szükséges gazdálkodási, valamint az a) pontban meghatározott területeken szükséges intézkedések és javaslatok előkészítéséért, ennek keretében – a nem konzisztórium hatáskörébe tartozó kérdésekben - egyetértési jogot gyakorol a 12. § (1) bekezdés, valamint 13. § (1) bekezdés szerinti jogosultnak az
intézmény gazdálkodását, szervezetét, működését érintő gazdasági következménnyel járó döntései és intézkedései tekintetében, az egyetértés e döntések érvényességének, illetve hatálybalépésének feltétele,
c) a felsőoktatási intézmény rendelkezésére álló források felhasználásával gondoskodik annak feltételeiről,
hogy a felsőoktatási intézmény gazdálkodása az alapfeladatok ellátását biztosítsa,
d) gyakorolja az intézmények részvételével működő gazdasági társaságokban és gazdálkodó szervezetekben
a tulajdonosi jogokat,
e) a 13. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel munkáltatói jogot gyakorol a felsőoktatási intézményben foglalkoztatott alkalmazottak felett, gondoskodik a jogszabályoknak megfelelő pénzügyi-szakmai
kompetencia biztosításáról,
f) gondoskodik a gazdasági vezetői feladatok ellátásáról, megbízza a gazdasági vezetőt, visszavonja a
gazdasági vezető megbízását,
g) feladatai ellátása során a rektor tekintetében fennálló együttműködési, tájékoztatási kötelezettségének
köteles eleget tenni.
(3) Kancellári megbízást az kaphat, illetve a kancellári megbízás azzal tartható fenn, aki
a) felsőoktatási intézményben, gazdasági társaságban, a központi vagy területi közigazgatásban szerzett
hároméves vezetői gyakorlattal, és
b) felsőfokú végzettséggel rendelkezik.
(4) A kancellár a felsőoktatási intézménnyel áll közalkalmazotti jogviszonyban, felette a munkáltatói jogokat a
miniszter gyakorolja.
(5) A kancellár a (2) bekezdés b), d) és e) pontjában meghatározott jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében az intézmény magasabb vezető, vezető beosztású alkalmazottjára átruházhatja. A kancellár a (2) bekezdés e) pontjában meghatározott hatáskör átruházása során biztosítja a felsőoktatási intézmény magasabb vezetője, vezetője számára a vezetői feladatok ellátásához szükséges hatáskörök gyakorlását. Az átruházott hatáskör gyakorlója a hatáskört nem adhatja tovább.
Nftv. 37.§ (4a) A kancellári megbízásra irányuló pályázat kiírásáról, a személyi javaslatok felterjesztéséről a miniszter
gondoskodik. A pályázat benyújtásának a határideje a közzétételtől számított tizenöt napnál rövidebb nem
lehet. A kancellár megbízására, a megbízás visszavonására a miniszterelnök jogosult.

A kancellár feladat- és hatásköre
38. A kancellár az Nftv. 13/A. § (2) bekezdés a)–f) pontjában meghatározott jogkörök tekintetében a
felsőoktatási intézmény vezetőjeként jár el, ennek keretein belül képviseli az Egyetemet, amelyek
során jogokat és kötelezettségeket szerezhet, kiadmányozási jogkört gyakorol.
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39. A kancellár az Egyetem működtetését végzi, így különösen:
a) Felelős a felsőoktatási intézményben a gazdálkodási intézkedések és javaslatok előkészítéséért.
b) Felel a felsőoktatási intézmény gazdasági, pénzügyi, kontrolling, belső ellenőrzés, számviteli,
munkaügyi, jogi, igazgatási, informatikai tevékenységéért, az intézmény vagyongazdálkodásáért, ideértve a műszaki, létesítményhasznosítási, üzemeltetési, logisztikai, szolgáltatási, beszerzési és közbeszerzési ügyeket is, irányítja e területen a működést.
c) Egyetértési jogot gyakorol – a Konzisztórium hatáskörébe tartozó feladatok kivételével – a Szenátusnak, valamint a Rektornak az Egyetem gazdálkodását, szervezetét, működését érintő gazdasági következménnyel járó döntései és intézkedései tekintetében, az egyetértés e döntések érvényességének, illetve hatálybalépésének feltétele.
d) Gondoskodik annak feltételeiről, hogy a felsőoktatási intézmény gazdálkodása az alapfeladatok
ellátását biztosítsa.
e) Gyakorolja az Egyetem részvételével működő gazdasági társaságokban és gazdálkodó szervezetekben a tulajdonosi jogokat.
f) Gyakorolja – az oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatottak, a megbízási jogviszonyban állók (óraadó oktató), az Egyetem által fenntartott köznevelési intézmény közalkalmazottai
kivételével – a munkáltatói jogokat a felsőoktatási intézményben foglalkoztatott alkalmazottak felett,
gondoskodik a jogszabályoknak megfelelő pénzügyi-szakmai kompetencia biztosításáról.
g) Egyetértésével jogosult a rektor az oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatottak,
a megbízási jogviszonyban állók (óraadó oktató), az Egyetem által fenntartott köznevelési intézmény vezetője tekintetében illetmény, illetve egyéb jogviszonyra tekintettel történő juttatás
megállapítására.
h) Gondoskodik a gazdasági vezetői feladatok ellátásáról, megbízza a gazdasági vezetőt, visszavonja a gazdasági vezető megbízását.
i) Gyakorolja a belső ellenőrzési vezető megbízásának és a megbízása visszavonásának jogát a
fenntartó előzetes egyetértésével.
j) Egyetértésével kell az Egyetem által fenntartott köznevelési intézmény alkalmazottjai tekintetében a bérgazdálkodást érintő döntéseket meghozni.
k) Felel az intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott, illetve az Egyetem tulajdonában lévő
vagyon rendetetésszerű igénybevételéért.
l) Felel a felsőoktatási intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért.
m) Felel a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, a tervezési, beszámolási kötelezettségek teljesítéséért és hitelességéért, továbbá az intézményi számviteli rendért.
n) Ellátja az igazgatási, gazdasági és belsőellenőrzési szervezet irányítását.
o) Irányítja a rektorral együttműködve az intézményfejlesztési terv és annak részeként a foglalkoztatási terv elkészítését, illetve az intézményfejlesztési tervvel összhangban a kutatási, fejlesztési,
innovációs stratégiát.
p) Kialakítja, működteti és fejleszti a gazdálkodás folyamatára (tervezés, végrehajtás, beszámolás)
és sajátosságaira tekintettel a belső kontrollrendszert, elkészíti az intézmény ellenőrzési nyomvonalát, kockázatelemzést végez a kockázati tényezők figyelembevételével, és kockázatkezelési
rendszert működtet.
q) Felel a szakmai és pénzügyi folyamatos nyomon követési (monitoring) rendszer működtetéséért.
r) Biztosítja az Egyetem rendelkezésére bocsátott és tulajdonában álló vagyontárgyak védelmét.
s) Köteles a kar gazdálkodásirányítási és igazgatási feladatait ellátó kari szervezeti egységek (pl.:
Dékáni Hivatal, Tanulmányi osztály stb.) feladatainak ellátását irányítani, melynek az ügyrendjét – a kar vezetőjének szakmai igényei alapján folyamatos tájékoztatás és visszajelzés mellett –
a kancellár utasítás keretében határozza meg.
t) A rektorral – a Dékáni Kollégium egyetértésével – javaslatot tesz a miniszternek az Egyetem
konzisztóriumának tagjaira.
u) Előkészíti a Konzisztórium üléseit.
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40. A kancellár feladatai ellátása során a rektor tekintetében fennálló együttműködési, tájékoztatási
kötelezettségének köteles eleget tenni.
41. A kancellár a 39. és 40. pontban meghatározott jogköreit – a jogszabályban előírt korlátok betartásával – esetenként, vagy az ügyek meghatározott körében az Egyetem magasabb vezető vagy vezető beosztású alkalmazottjára kancellári utasításban átruházhatja. Az átruházott hatáskör gyakorlója a hatáskört nem adhatja tovább.
42. Az átruházott hatásköröket a munkáltatói jogkör esetén kancellári utasítás tartalmazza. Az utalványozási és kötelezettségvállalási jogkörök gyakorlását és átruházását a jelen Szabályzat, a Gazdálkodási Szabályzat, a Kötelezettségvállalási Szabályzat, a Pénzkezelési Szabályzat, illetve kancellári utasítás tartalmazza.
43. A kancellárnak feladatai ellátása és hatásköreinek gyakorlása során általános utasítási és intézkedési joga van, nem utasíthatja azonban a Szenátust, a rektort, a kari és az intézeti tanácsokat, az
érdekképviseleti szerveket, Doktorandusz Önkormányzatot és a Hallgatói Önkormányzatokat.
44. Kancellári megbízást az kaphat, illetve a kancellári megbízás azzal tartható fenn, aki felsőoktatási
intézményben, gazdasági társaságban, a központi vagy területi közigazgatásban szerzett hároméves
vezetői gyakorlattal, és felsőfokú végzettséggel rendelkezik. A kancellár a felsőoktatási intézménynyel áll közalkalmazotti jogviszonyban, felette a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja. A kancellári megbízásra irányuló pályázat kiírásáról, a személyi javaslatok felterjesztéséről a miniszter
gondoskodik. A kancellár megbízására, a megbízás visszavonására a miniszterelnök jogosult.
45. A kancellárt a munkájában négy vezető beosztású alkalmazott segíti:
a) az igazgatásszervezési és szolgáltatási főigazgató,
b) a gazdasági szervezet főigazgatója,
c) a gazdasági igazgató,
d) a létesítménygazdálkodási igazgató.
46. A kancellárt általános jogkörrel az igazgatásszervezési és szolgáltatási főigazgató helyettesíti.
Ennek keretében gyakorolja a kancellár törvényben, valamint jelen szabályzatban rögzített feladat- és hatásköreit.
47. Az igazgatásszervezési és szolgáltatási főigazgató, a gazdasági szervezet főigazgatója, a gazdasági
igazgató és a létesítménygazdálkodási igazgató munkamegosztási rendjét és konkrét feladatait
kancellári utasítás állapítja meg.
48. A kancellár, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója, a kötelező pályázati eljárást követően dönt az
igazgatásszervezési és szolgáltatási főigazgatói, a gazdasági szervezet főigazgatói, a gazdasági
igazgatói és a létesítménygazdálkodási igazgatói vezetői megbízás kiadásáról, amennyiben jogszabály vagy szabályzat kivételt nem tesz. Az igazgatásszervezési és szolgáltatási főigazgatói, a
gazdasági szervezet főigazgatói vezetői tisztség három, a gazdasági igazgatói és a létesítménygazdálkodási igazgatói vezetői tisztség legfeljebb öt évig tölthető be azzal, hogy a beosztás – pályázat
alapján – több alkalommal is meghosszabbítható. A megbízatás 65 éves korig tölthető be.
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A Dékáni Kollégium
49. A Dékáni Kollégium a rektor mellett működő döntés előkészítő, véleményező testület.
50. A Dékáni Kollégium állandó szavazati jogú tagjai: a rektor, a dékánok és a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke. A Dékáni Kollégiumon tanácskozási joggal vesz részt: a kancellár, a gazdasági
szervezet főigazgatója, az igazgatásszervezési és szolgáltatási főigazgató, valamint a kabinetvezetők.
51. A Dékáni Kollégium ülésén a rektor meghívására más személy is részt vehet.
52. A Dékáni Kollégiumot a rektor hívja össze.
53. A Dékáni Kollégium egyetértési jogot gyakorol az Egyetem Konzisztóriumának tagjelöltjei vonatkozásában.

A Rektori–Kancellári Kabinet
54. A Rektori–Kancellári Kabinet a rektor és a kancellár munkáját segítő konzultatív és döntéselőkészítő testület, amely a rektor és a kancellár által meghatározott időpontokban rendszeresen
ülésezik.
55. A Rektori–Kancellári Kabinet állandó tagjai: a rektor, a kancellár, a rektorhelyettesek, a gazdasági
szervezet főigazgatója, és az igazgatásszervezési és szolgáltatási főigazgató, valamint a kabinetvezetők.
56. A Rektori–Kancellári Kabinet az egyetemen működő érdekképviseleti szervekkel történő operatív
egyeztetés színtere is. Az érdekképviseleti szervek képviselői rendszeres meghívottjai a Testületnek.
57. A Rektori–Kancellári Kabinet ülésén a rektor vagy a kancellár meghívására más személy is részt
vehet.
58. A Rektori–Kancellári Kabinet üléseinek összehívásáról a rektori kabinet iroda vezetője gondoskodik, aki ezen feladatait a rektor és a kancellár közvetlen irányítása és utasításai alapján látja el.
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IV. FEJEZET:
Az egyetem szervezeti felépítése
Nftv. 8. § (5) A felsőoktatási intézmény – az alapító okiratában meghatározottak szerinti feladatainak ellátásához – intézményt, szervezeti egységet hozhat létre és tarthat fenn.
Nftv. 11. § (1) A felsőoktatási intézmény
a) meghatározza a működésére és szervezetére vonatkozó azon rendelkezéseket (a továbbiakban: szervezeti
és működési szabályzat), amelyeket jogszabály nem zár ki vagy amelyről jogszabály felhatalmazása alapján más szabályzatban nem kell rendelkezni,
Nftv. 12. § (1) A felsőoktatási intézmény vezető testülete a szenátus. A szenátus elnöke a rektor.
(2) A szenátust illetik meg a felsőoktatási intézmény Alaptörvényben rögzített jogosultságai.
Nftv. 13. § (1) A felsőoktatási intézmény első számú felelős vezetője és képviselője a rektor, aki eljár és dönt mindazokban az
ügyekben, amelyeket jogszabály, a szervezeti és működési szabályzat, a kollektív szerződés nem utal más személy
vagy testület hatáskörébe. A 13/A. § (2) bekezdés a)–f) pontjában meghatározott feladatai tekintetében a kancellár
a felsőoktatási intézmény vezetőjeként és képviselőjeként jár el. Az állami felsőoktatási intézmény rektora a kancellár döntésével vagy intézkedésével szemben, illetve intézkedésének elmulasztása esetén a fenntartóhoz intézett
kifogással élhet.
(2) Állami felsőoktatási intézményben a rektor a felsőoktatási intézmény alaptevékenységnek megfelelő működéséért felelős, ennek keretében gyakorolja az oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat, valamint a 25. § (3) bekezdése szerinti megbízási jogviszonnyal kapcsolatos, a
megbízót megillető jogosultságokat. Az oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatottak, a megbízási jogviszonyban állók tekintetében illetmény, illetve egyéb jogviszonyra tekintettel történő juttatás megállapítására a rektor a kancellár egyetértésével jogosult.
Nftv. 14. § (1) A felsőoktatási intézményben informatikai, szociális, sport, könyvtári, levéltári, múzeumi, egészségügyi szolgáltató – kormányrendeletben meghatározottak szerint kollégiumi – és egyéb – így különösen tanműhely,
tanszálloda, tangazdaság, művészeti gyakorlóhely, botanikus kert, valamint termelő feladatot ellátó – szervezeti egység hozható létre. Egy szak képzéséért több telephely esetén is csak egy oktatási szervezeti egység
lehet a felelős. A felelős megnevezését a képzési program tartalmazza.
(2) A felsőoktatási intézmény könyvtára, könyvtári rendszere szakirodalmi, információs, oktatási és kutatási feladatokat ellátó nyilvános tudományos közgyűjtemény, amely muzeális intézményi, levéltári funkciót is elláthat. Az állami
egyetemi könyvtárak biztosítják a hagyományos és virtuális tanulási környezetet, a tananyagok és a szakirodalom
elérhetőségét, tudománymetriai szolgáltatásokat nyújtanak, ellátják az intézmény tartalomgazdai feladatait, továbbá a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról, és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott nyilvános könyvtári, valamint szak- és felsőoktatási könyvtári feladatokat. Az egyetemi könyvtárak az országos
Dokumentum-ellátási Rendszerből – jogszabályban meghatározottak szerint – támogatást kapnak.
(2a) A felsőoktatási intézmény
a) székhelyén, telephelyén,
b) megállapodás alapján közösségi felsőoktatási képzési központban,
c) a 78. § (1) bekezdésében meghatározott esetben székhelyén kívül,
d) fenntartói egyetértéssel kötött megállapodás alapján az azonos fenntartó által fenntartott más felsőoktatási intézmény székhelyén, telephelyén folytathat tevékenységet.
(3) A felsőoktatási intézmény nem oktatási szervezeti egységei intézményi központtá szervezhetők. Az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott köznevelési intézmény jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység,
amely a Kormány által a miniszter köznevelési feladatkörébe tartozó egyes feladatainak ellátásra kijelölt
szervnél – a köznevelési intézmény szakmai alapdokumentumának a fenntartó általi benyújtásával – az oktatási hivatal nyilvántartásába való bejegyzéssel jön létre és a nyilvántartásból való törléssel szüntethető meg.
Az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott köznevelési intézmény vezetőjének a munkáltatója a rektor,
a köznevelési intézmény további alkalmazottjai tekintetében – a bérgazdálkodást érintő, a kancellár egyetértésével hozott döntések kivételével – a köznevelési intézmény vezetője gyakorolja a munkáltatói jogokat.
(3a) Az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott köznevelési intézmény tekintetében a 4. § (4) bekezdése
szerinti jogosult a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) szerint dönt a
köznevelési intézmény létesítéséről, nevének megállapításáról, átszervezéséről, megszüntetéséről, tevékenységi körének módosításáról.
(4) A felsőoktatási intézményben – szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint – gazdasági
tanács működtethető.
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1. Az Egyetemen
– oktatási, tudományos kutatási,
– központi szolgáltató,
– gazdálkodásirányítási és igazgatási szervezeti egységek
működnek.
2. Az Egyetem oktatási és tudományos kutatási szervezeti egységei:
– a kar,
– az intézet (tanszékcsoport),
– a tanszék,
– a kutatócsoport,
– a klinika,
– a szakcsoport,
– az SZTE Bajai Obszervatóriuma,
– a Tangazdaság,
– a Tanműhely.
3. Az Egyetem központi szolgáltató egységei:
1. Doktori Intézet,
2. SZTE Tanárképző Központ,
3. SZTE Felnőttképzési Központ,
4. Tehetségpont,
5. Szegedi Tudományegyetem Frankofón Egyetemi Központ,
6. Karrier Iroda,
7. Köznevelési intézmények,
8. Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ,
9. Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet,
10. Szakkollégiumok,
11. Interdiszciplináris Kiválósági Központ,
12. Interdiszciplináris Fotonikai Koordinációs Központ,
13. Természetes Vegyületek Interdiszciplináris Központ
14. Minőségfejlesztési és Stratégiai Igazgatóság,
15. Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság
– MOL Kutatásszervezési Koordinációs Központ,
– Interdiszciplináris Tudásmenedzsment Kutatóközpont,
– IKT és Társadalmi Kihívások Központ,
16. Oktatási Igazgatóság,
17. Nemzetközi Igazgatóság,
18. Közkapcsolati Igazgatóság,
19. Pályázati Iroda,
20. Informatikai Szolgáltató Központ,
21. József Attila Tanulmányi és Információs Központ,
22. SZTE Klebelsberg-Könyvtár,
23. Egyetemi Szaklevéltár,
24. Idegennyelvi Kommunikációs Intézet,
25. Füvészkert,
26. Szegedi Tudományegyetem Konfuciusz Intézet,
27. Közalkalmazotti Tanács Iroda,
28. Hallgatói Szolgáltató Iroda,
29. EHÖK Iroda,
30. Sportközpont,
31. Kollégiumok.
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4. Az Egyetem gazdálkodásirányítási és igazgatási egységei:
a) Belső Ellenőrzési Osztály,
b) Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ,
c) Gazdasági Igazgatóság,
d) Létesítménygazdálkodási Igazgatóság.
5. A pályázat megvalósítása érdekében kutatási szervezeti egység a pályázat időtartamára, vagy a pályázat fenntartási időszakára karközi egységként is létrehozható.
6. A szolgáltató és gazdálkodásirányítási és igazgatási egységeket általában központi egységként kell
létrehozni, de a megfelelő működés biztosítása érdekében gazdálkodásirányítási és igazgatási (kivételesen szolgáltató) egység karokon is működtethető.
7. A Szenátus át nem ruházható hatáskörébe tartozik a szervezeti egység létrehozása, átalakítása és
megszüntetése.
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V. FEJEZET:
Az egyetem oktatási, kutatási szervezete
A karok
A kar alapításának feltétele
1. Az Egyetemen kar akkor hozható létre, ha ez az új szervezeti egység:
– javítja a hallgatói-, oktatói munka feltételeit,
– racionalizálja az oktatásszervezés, az irányítás feltételeit,
– a hallgatók létszámarányának növekedése, a képzési terület, a tudományterület szerint összetartozó
képzések feladatainak szervezése az Egyetem szervezetének jelentős változását indokolja,
– biztosítja a képzési területek, képzési ágak között az átoktatás, az áthallgatás szervezeti feltételeit,
– a különböző szakterületek között az oktatásban és a gyakorlati képzésben, a foglalkoztatásban hatékonyabb együttműködést, az Egyetem szolgáltató és gazdálkodásirányítási és igazgatási szervezeti
egységeinek integrálását eredményezi,
– elősegíti a párhuzamos szervezeti egységek megszüntetését, illetőleg átalakítását,
– a tanszéki és intézeti rendszer – figyelembe véve az adott képzésekben elvárt ismeretek sajátosságait – a tágabb oktatási és tudományos kutatási feladatokat ellátók együttműködése, illetve
szerveződése irányába módosul,
– javítja a tudományos kutatási tevékenység feltételeit, illetve a kutató intézetek, kutató csoportok
intézménybe integrálódását, valamint a kutatói munkakörökben alkalmazottak oktatásba történő
bevonását segíti.
2. A kar a hallgatók oktatását és a tudományok művelését ellátó, a szakképzésben és a tudományos
munkában együttműködő oktatókat, kutatókat és más nem oktatói, tudományos kutatói besorolású
dolgozókat; külön igazgatási szervezettel rendelkező és más egységeket (tanszékcsoportok, intézetek, klinikák, tangazdaságok, laboratóriumok, más gyakorlatoztató helyek, könyvtár stb.) magába
foglaló önálló, gazdálkodási jogkörrel is rendelkező szervezeti egység.
3. A kar alapvető szervezeti és működési rendjét a jelen Szabályzat határozza meg. A Szabályzatban
nem rendezett kérdésekről a Kari Ügyrend határozhat.
4.

A karok oktatási és kutatási tevékenységüket
a) intézeti, (tanszékcsoport),
b) tanszéki (szakcsoport, klinikai) struktúra keretében
látják el.

5.

A kar vezető testülete a Kari Tanács, egyszemélyes felelős vezetője a dékán.

6.

A karok saját hatáskörükben megválasztják – a Szenátus tagjainak megválasztásáról szóló Egyetemi
szabályzatban foglaltak alapján – a két fő kari oktatót, kutatót, melyből egy fő a Kari Tanács véleményezése és a Szenátus rangsorolása alapján a rektor által megbízott dékán, akit Szenátusi tagságában
kari értekezlet választással megerősít.

A Kari Tanács
7.

A Kari Tanács megválasztásának és működésének szabályait a Kari Ügyrend állapítja meg.

8.

A Kari Tanács ülésére a rektort és a kancellárt meg kell hívni.
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9.
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A Kari Tanács irányítja, ellenőrzi és értékeli a karhoz tartozó oktatási és kutatási szervezeti egységek tevékenységét, átruházott hatáskörben vezetőinek munkáját, továbbá ezen hatáskörében
meghatározza a kar működését.

10. A Kari Tanács feladatainak részben közvetlenül, részben különböző – általa választott – bizottságok útján tesz eleget.
11. A Kari Tanács jelen fejezet 9. pontja alapján dönt
a) saját működési rendjéről és munkatervéről,
b) a kari ügyrend megalkotásáról,
c) a karon folyó oktatás képzési elveiről, követelményrendszeréről és az értékelésről,
d) a nem Szenátus hatáskörébe tartozó oktatói, kutatói álláshelyekre kiírt pályázatok elbírálásáról,
e) a tantervek kidolgoztatásáról, ideértve a fakultatív és speciális kollégiumokat is,
f) a rektor és a kancellár jóváhagyásával a Szenátus által a kar számára jóváhagyott költségvetési
keretek karon belüli felosztásáról, a gazdálkodási joggal felruházott egységek (tanszékek, intézetek, egyéb egységek) között,
g) a tudományos diákköri tevékenység kari feltételeiről és elveiről,
h) a rektorral és a kancellárral együttműködve a kari jegyzetkiadási tervekről és a szakirodalmi információs igények kielégítésének módjáról,
i) dönt a Szenátus, a rektor és a kancellár által átruházott hatáskörében.
12. A Kari Tanács véleményt nyilvánít a dékánjelöltekről.
13. A Kari Tanács javaslattételi és véleményező jogkörében
a) véleményt nyilvánít a dékánhelyettesi pályázatokról,
b) véleményt nyilvánít a kart érintő gazdálkodásirányítási és igazgatási tevékenységről,
c) javaslatot tesz kari oktatási szervezeti egységek vezetőinek megbízására,
d) javaslatot tesz kitüntető, illetőleg tiszteletbeli címek, oklevelek adományozására,
e) javaslatot tesz az Egyetem hallgatói részére alapított kitüntetések odaítélésére,
f) véleményt nyilvánít a kar oktatói és kutatói állásaira benyújtott pályázatokról,
g) véleményt nyilvánít a hallgatóknak az egyetemi szabályzatokban megállapított tanulmányi
ügyeiről,
h) véleményt nyilvánít a kar tevékenységéről szóló felettes szervek elé terjesztendő jelentésekről,
i) véleményt nyilvánít az egyetemi szabályzatok tervezeteiről, ha erre a kart a rektor vagy a kancellár felkéri,
j) a kari fejlesztési javaslatokról,
k) eljár a Szenátus által átruházott feladatokban (pl.: jelen szabályzat Második Rész, III. fejezet 3.
pont)
14. A Kari Tanács bizottságainak hallgató tagjait – a Kari Ügyrendbe írt létszámnak megfelelően – a
kari hallgatói önkormányzat, valamint a doktorandusz önkormányzat delegálja.
15. A Kari Tanács összetételére a jelen Szabályzat és a kari szabályok az irányadóak. A Kari Tanács
tagjainak választása 3–5 évre szól, amely újraválasztással megismételhető. A hallgatók és a doktoranduszok tanácstagsága legfeljebb 1–3 évre szólhat és delegálással ismételhető.
16. A Kari Tanács évente beszámoltatja munkájáról a dékánt.
17. A Kari Tanács elnöke a dékán. A Kari Tanács maga választja meg titkárát.
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A dékán
18. A dékánt a karon működő főállású egyetemi, főiskolai tanárok vagy docensek közül kell választani.
19. A rektor a Kari Tanács véleményezése és a Szenátus rangsorolásának figyelembevételével dönt a
dékáni megbízás kiadásáról.
20. A dékáni megbízás pályázat alapján határozott időre, legfeljebb három évre adható. A dékáni
megbízás pályázat alapján egy alkalommal legfeljebb három évre meghosszabbítható.
21. A Kari Tanács – tagjai kétharmadának írásbeli beadványa alapján – a rektornál kezdeményezheti
a dékán visszahívását. A visszahívás kezdeményezését indokolni kell.
22. A dékán feladata
a) a rektor és/vagy a kancellár által átruházott hatáskörben, valamint a rektor és/vagy a kancellár
által meghatározott körben az Egyetem képviselete, valamint a kar képviselete,
b) a Kari Tanács üléseinek előkészítése és az ott hozott határozatok végrehajtásának megszervezése,
c) a rektor és/vagy a kancellár által átruházott hatáskörben a kari humánpolitikai munka irányítása,
d) a kari oktatási, kutatási szervezeti egységek, a kari oktatási tevékenység irányítása és ellenőrzése,
e) a kancellár által átruházott hatáskörben a kari hivatali szervezet irányítása, felügyelete,
f) a kari ügyekben a kiadmányozási és a kar rendelkezésére álló, központi kezelésben tartott pénzügyi
keretek tekintetében a Szenátus által meghozott döntések, megalkotott szabályzatok, valamint a
rektor és a kancellár utasításai alapján kötelezettségvállalási és az utalványozási jog gyakorlása,
g) a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban, utasításokban megállapított egyéb feladatok ellátása, hatáskörök gyakorlása.
23. A dékán köteles a Kari Tanácsot tájékoztatni a határozatok végrehajtásáról és a jelentősebb
ügyekben tett intézkedésekről. Köteles a Kari Tanácsot azoknak az intézkedéseknek az indokairól
is tájékoztatni, amelyekben a tanács javaslataitól eltért.
24. A dékán – a Kari Tanács és a karon működő társadalmi, érdekképviseleti szervek döntéseinek
kivételével – megsemmisíthet a karon hozott minden olyan hatáskörébe tartozó döntést, határozatot és intézkedést, amely jogszabályt vagy valamely egyetemi szabályzatot sért.
25. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a dékán a megsemmisített határozat helyett új határozatot nem hozhat, utasíthatja azonban az intézkedést hozó szervet vagy személyt új eljárás lefolytatására, új határozat hozatalára.
26. A megsemmisítésről szóló határozatot indokolni kell. Az indoklás az új döntésre vonatkozóan
szempontokat és ajánlásokat tartalmazhat.
27. Ha a Kari Tanács a dékán intézkedésével nem ért egyet, tagjai egyharmadának írásbeli előterjesztésére, az ok megjelölésével a kérdést a Kari Tanács ülésének napirendjére kell tűzni. Az írásbeli
előterjesztést a tanácsülést megelőzően legalább 8 nappal korábban kell benyújtani. Az egyet nem
értés kinyilvánításához minősített többség (a határozatképes tanácsülésen jelenlévő tagjai legalább
kétharmadának egybehangzó szavazata) szükséges.
Ha a Kari Tanács kinyilvánítja egyet nem értését és a dékán továbbra is fenntartja intézkedését, az
ügyben a rektor dönt. A rektor a kérdésben való döntést a Szenátus elé terjesztheti.
28. A dékán felmentését kezdeményezheti a Kari Tanácsnál a rektor, illetve a Kari Tanács tagjainak
legalább egyharmada írásbeli beadványban. A Kari Tanács a visszahívásról minősített többséggel
(a jelenlévők legalább kétharmadának egybehangzó szavazatával) dönt.
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A dékánhelyettesek
29. A dékánt munkájában a dékánhelyettesek segítik.
30. A helyetteseket a dékán a Kari Tanács véleményének meghallgatásával az egyetemi/főiskolai tanárok, docensek közül bízza meg a saját megbízatásánál nem későbbi időpontig terjedő időtartamra. A tisztség betöltésére nyilvános pályázati eljárás kiírása kötelező.
31. A dékán e Szabályzatban meghatározott egyes feladatait – azok kivételével, amelyeket a Szenátus,
a rektor, a kancellár vagy a Kari Tanács ruházott rá – helyetteseire átruházhatja. A hatáskör átruházás a dékán általános vezetői felelősségét nem érinti.
32. A dékánhelyettesek feladatkörét a dékán utasításban határozza meg.
33. A dékán a dékánhelyettesek közül – meghatározott időtartamra – általános helyettest bíz meg, aki a
dékán távollétében utólagos tájékoztatási kötelezettséggel a dékán számára biztosított jogkörben jár el.
34. A dékán és helyetteseik jogosultak részt venni a kari oktatási szervezeti egységek által tartott tanulmányi foglalkozásokon és vizsgákon, valamint minden olyan rendezvényen, amely a kar működése körébe tartozik.

A kar vezetését segítő testületek
35. A kari feladatok ellátása érdekében különböző testületek, bizottságok létesíthetők javaslattevő,
véleményező jogkörrel.
36. A testületek választását, összetételét, feladat- és hatáskörét a kari ügyrend állapítja meg.

Az intézet
Nftv. 108. § 11. intézet: több tanszék tevékenységét összefogó vagy több tanszék feladatait ellátó szervezeti egység,

37. Az intézet a kar által folytatott alap és mesterképzés, doktori képzés, felsőoktatási szakképzés,
szakirányú képzés keretében, több szakon, több tantárgy oktatási feladatainak ellátására és az
ezekhez tartozó tudományág(ak)ban folyó kutatás céljából létrehozott, oktatás- és kutatásszervezési önálló szervezeti egység. Gazdálkodási jogkörét a Szenátus, a Kari Tanács által meghozott
döntések, megalkotott szabályzatok, valamint a rektor és a kancellár utasításai határozzák meg.
38. Az intézet – a jelen fejezet 37. pontja alapján – a Kari Tanács által számára meghatározott költségvetési kerettel gazdálkodik.

Az Intézeti Tanács
39. Az Intézeti Tanács az intézet döntéshozó, javaslattételi, véleményezési és ellenőrzési jogkörrel
felruházott testülete.
40. Az Intézeti Tanács dönt:
a) az egyes tantárgyak oktatási programjáról, a tananyagok, oktatási segédanyagok köréről,
b) az intézet oktatási, kutatási tevékenységének fejlesztése irányairól,
c) az intézet – a jelen fejezet 37. pontja alapján – költségvetési keretének felhasználásáról, illetve
felosztásáról.
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41. Az Intézet Tanács javaslatot tesz:
a) az intézet által gondozott tantárgyak körére, a jelenleg hatályos képzésben, az alapképzésben, a
mesterképzésben,
b) az intézeti tanszékek létesítésére, megszüntetésére, valamint intézeti tanszékvezetői megbízásra,
c) az idegen nyelven történő képzés indítására az alap és továbbképzésben, doktori képzésben,
d) az új oktatói-kutatói és nem oktatói-kutatói dolgozói álláshely létesítésére,
e) a kitüntetések adományozására,
f) a Professor Emerita/Emeritus cím adományozására.
42. Az Intézeti Tanács véleményt nyilvánít az intézet keretében szervezett doktori képzéssel, általános
és szakirányú továbbképzéssel, felsőoktatási szakképzéssel kapcsolatosan, és az intézetvezetői, intézetvezető-helyettesi pályázatokról.
43. Az Intézeti Tanács tagjai:
a) az intézetvezető, mint a tanács elnöke,
b) az intézeti tanszékvezetők, egyetemi tanárok,
c) a kar ügyrendjében meghatározott számú, az intézethez tartozó közalkalmazotti jogviszonyban
foglalkoztatott oktatói és kutató által választott oktató/kutató.
d) a HÖK és a DÖK által delegált képviselő(k).

Az intézetvezető
44. Az intézetvezetői feladattal az Egyetemmel teljes közalkalmazotti jogviszonyban álló egyetemi
tanár, főiskolai tanár, egyetemi vagy főiskolai docens bízható meg. Intézetvezetői megbízás, pályázat alapján 65 éves korig tölthető be. Az intézetvezetőre vonatkozó jelen Szabályzatban rögzített rendelkezéseket az intézetigazgatóra is megfelelően alkalmazni kell, amennyiben feladata illetőleg hatásköre azonos az intézetvezetőjével.
45. Az intézetvezetőt a Kari Tanács rangsorolásának mérlegelésével a Rektor bízza meg.
46. Az intézetvezető megbízása legfeljebb öt évre szólhat. A megbízatás pályázati eljárást követően
többször is megismételhető.
47. Az intézetvezető feladat és hatásköre különösen
a) a rektor által átruházott hatáskörben és a rektor által meghatározott körben az intézet képviselete,
b) az intézeti képzési tevékenység irányítása és ellenőrzése,
c) az intézet keretében folytatandó tudományos kutatómunka és publikációs tevékenység elősegítése,
összehangolása, kutatásszervezési feladatok megoldása, a pályázati tevékenység ösztönzése,
d) intézeti ügyekben a hatályos Egyetemi szabályzat, utasítás alapján a kötelezettségvállalás és
utalványozási jogkör gyakorlása,
e) a kancellár által átruházott hatáskörben az intézeti adminisztráció irányítása.
48. Az intézetvezető szervezi az intézet humánpolitikai munkáját.
49. Az intézetvezetőt munkájában a kari ügyrendben meghatározott módon helyettes(ek) segíti(k). Az
intézetvezető-helyettesi feladattal az Egyetemmel teljes közalkalmazotti jogviszonyban álló, tudományos fokozattal valamint megfelelő végzettséggel, képzettséggel rendelkező oktató bízható
meg. A helyetteseket a tanszékcsoport-/intézetvezető javaslatára, a tanszékcsoporti/intézeti tanács
véleményének mérlegelésével a dékán bízza meg.
50. Az intézetvezető-helyettes, az intézetvezető általános vagy eseti felhatalmazása alapján, az intézetvezető hatáskörében járhat el, az intézetvezető és helyettese közötti munkamegosztást az intézetvezető határozza meg.
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A tanszék
Nftv. 108. § 43. tanszék: az a szervezeti egység, amely ellátja legalább egy tantárggyal összefüggésben a képzés, a tudományos kutatás, az oktatásszervezés feladatait,

51. A tanszék legalább egy tantárgy oktatását végző és az ehhez tartozó tudományágban kutatást folytató oktatási szervezeti egység. A foglalkoztatottak legalább egyharmadának tudományos fokozattal kell rendelkeznie.
52. A tanszék felelős vezetője a tanszékvezető.
53. A tanszék testülete a tanszéki értekezlet, amely döntési, javaslattételi és véleményezési joggal
rendelkezik.
54. A tanszéki értekezlet döntési hatáskörébe tartozik különösen a tantárgyi programok, a vizsgakövetelmények, a tananyagok, a tanszék kutatási terveinek meghatározása, továbbá a Szenátus, a Kari
Tanács által meghozott döntések, megalkotott szabályzatok, valamint a rektor és a kancellár utasításai alapján a tanszék költségvetési keretének felhasználása, illetve felosztása.
55. A tanszéki értekezlet javaslatot tesz a tanszéki oktatói és kutatói állások betöltésére, a Professor
Emerita/Emeritus cím adományozására.
56. A tanszéki értekezlet véleményt nyilvánít a tanszékvezetői és a tanszékvezető-helyettesei pályázatokról.
57. A tanszékvezetőt a Kari Tanács és a dékán véleményének kikérésével, az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló egyetemi vagy főiskolai tanárok, egyetemi vagy főiskolai docensek közül legfeljebb 5 éves időtartamra, a kari tanács rangsorolásának mérlegelésével a rektor bízza meg.
58. A tanszékvezetői megbízás pályázati eljárást követően többször is megismételhető.
59. A pályázati eljárás szabályait a Foglalkoztatási követelményrendszer szabályai tartalmazzák.
60. A tanszékvezetőt munkájában a kari ügyrendben meghatározott módon helyettes(ek) segíti(k). A
tanszékvezető-helyettesi feladattal az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló, tudományos fokozattal valamint megfelelő végzettséggel, képzettséggel rendelkező oktató bízható meg.
61. Pályázat kiírása nélkül, vagy eredménytelen pályázati eljárás esetén a rektor – kivételesen indokolt esetben – az illetékes dékán javaslatára vezetői feladatok ellátására megbízást adhat.

A kutatócsoport
62. A kutatócsoport több oktatási szervezeti egység (intézet, tanszék, szakcsoport) profiljába tartozó
területen kutatást folytató, a fenti szervezeti egységek munkatársai önkéntes csatlakozásával létrehozott, gazdálkodási jogkörrel felruházott szervezeti egység.
63. A kutatócsoport vezetőjét maga választja.
64. A kutatócsoport döntési hatáskörébe tartozik a kutatási tervek meghatározása, illetve a kutatócsoport
Kari Tanács által meghatározott költségvetési keretének felhasználása a Szenátus, a Kari Tanács által
meghozott döntések, megalkotott szabályzatok, valamint a rektor és a kancellár utasításai szerint.
65. A kutatócsoportra vonatkozóan – figyelemmel az SZTE SZMSZ Második Rész V. fejezet 3. pontjában meghatározott rendelkezéseire – a Kari Ügyrend további részletszabályokat állapíthat meg.
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A klinika
Nftv. 108. § 22. klinika: az az egészségügyi szolgáltató, amely a felsőoktatási intézmény szervezeti egységeként közreműködik az orvosképzéssel összefüggő képzési és kutatási feladatok ellátásában;
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről:
5. § (1) Az egészségügyi szolgáltató
c) a fekvőbeteg-szakellátás körében
cd) ha azt az orvostudományi vagy egészségtudományi képzést folytató egyetem részeként látja el, a klinika
elnevezés használatára jogosult;
96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról
3. § (2) Az egészségügyi szolgáltatónak, ha tevékenysége végzéséhez megfelelő épületet, helyiséget kell fenntartania, az
épületen és a szolgáltató egység bejáratánál cégtáblán fel kell tüntetnie a szolgáltató hivatalos nevét (egyéni
vállalkozó neve, cégnév, alapító okiratban meghatározott név), az egészségügyi szolgáltatás működési engedélyben meghatározott ellátási formáját, továbbá egészségügyi közszolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató
esetén az erre vonatkozó utalást. A „klinika” elnevezést kizárólag a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben
meghatározott orvostudományi (egészségtudományi) képzést folytató egyetem olyan szervezeti egysége használhatja, amely a progresszív ellátás (Eütv. 75. §) felső szintjén és a területi ellátási kötelezettség keretében nyújtott gyógyító-megelőző feladatain keresztül biztosítja az adott egészségügyi szakterület - elméleti és gyakorlati
képzését is magába foglaló - graduális, illetve posztgraduális oktatását, továbbá részt vesz az orvostudomány
adott ágának elméleti és gyakorlati fejlesztésében, illetve e szakterületen kutatómunkát végez.

66. A klinika, továbbá a betegellátó tevékenysége jellege szerint központ, intézet, önálló osztály, a
Klinikai Központ 67. pont szerinti tevékenységeket végző szervezeti egysége, mely az Általános
Orvostudományi Kar és a Fogorvostudományi Kar tanszékeként, szakterületén biztosítja az elméleti és gyakorlati egészségügyi graduális, postgraduális oktatás, részt vesz az orvostudomány adott
ágának elméleti és gyakorlati fejlesztésében, illetve e szakterületen tudományos kutató-fejlesztőinnovációs munkát végez.

A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Nftv. 97. § (1) Az orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetemek (a továbbiakban: egészségügyi felsőoktatási
intézmény), egészségügyi szolgáltatót (klinikát)
a) a felsőoktatási intézmény részeként működtethetnek, vagy
b) a felsőoktatási intézménytől elkülönített szervezeti keretben létesíthetnek és tarthatnak fenn.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja esetében az egészségügyi szolgáltatót önálló alapító okirattal vagy egyéb létesítő
okirattal hozhatja létre az egészségügyi felsőoktatási intézmény.
(4) Az egészségügyi felsőoktatási intézmény gyakorlati képzés céljából az egészségügyi szolgáltatóval megállapodhat oktató kórházi, szakrendelési, gyógyszerészeti feladatok ellátására.
(5) Az egészségügyi felsőoktatási intézmény – törvényben meghatározottak szerint – ellátja az igazságügyi szakértői tevékenységet. Ha a felsőoktatási intézmény nem egészségügyi felsőoktatási intézmény, azonban részt
vesz az egészségtudományi képzésben, az e bekezdésben foglaltakat a gyakorlati képzés megszervezése tekintetében alkalmazni kell.
Nftv. 97/A. § (1) Az egészségügyi felsőoktatási intézmény egészségügyi szolgáltatója részt vesz
a) az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvényben foglaltak szerint a területi egészségügyi szolgáltatások nyújtásában, a progresszív betegellátásban,
b) felsőoktatási intézmény képzési és kutatási feladatainak ellátásában.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladat ellátásra vonatkozóan az egészségbiztosítási szerv az
egészségügyi felsőoktatási intézmény egészségügyi szolgáltatójával finanszírozási szerződést köt. Az egészségbiztosítási szerv által az egészségügyi szolgáltatás ellenértékeként biztosított összeg csak a szerződésben meghatározott feladatokra használható fel.
(3) Az egészségügyi felsőoktatási intézmény az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott feladatok tekintetében kincstári számlával rendelkezik.
(5) Az egészségügyi felsőoktatási intézmény egészségügyi szolgáltatója tekintetében a fenntartói jogok gyakorlására az e törvényben foglalt szabályokat az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott eltéréssel kell alkalmazni.
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Nftv. 98. § (1) Amennyiben az egészségügyi szolgáltató központi költségvetési szerv részeként működik, az egészségügyi
felsőoktatási intézmény egészségügyi szolgáltatásának központi beruházási és felújítási, valamint fejlesztési
forrásait az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium fejezeti költségvetésében kell megtervezni. Az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium jogosult az általa biztosított költségvetési előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodás ellenőrzésére. Előzetes tájékoztatást, beszámolót kérhet, illetve kezdeményezheti az egészségügyi szolgáltatással összefüggő kérdések egyetemi fórumokon történő
megvitatását.
(2) Az egészségügyért felelős miniszter szakmai irányításával és koordinálásával az egészségügyi felsőoktatási
intézmény szervezi a szakorvos-, a szakfogorvos-, a szakgyógyszerész-, klinikai szakpszichológus, népegészségügyi szakemberképzést, a más felsőfokú végzettséggel rendelkezők egészségügyi szak- és továbbképzését,
továbbá közreműködik e feladatok ellátásában. Az egészségügyért felelős miniszter irányítja és koordinálja
az egészségügyi felsőoktatási intézményekben folytatott tancélú gyógyító-megelőző tevékenységet, ágazati kutató-fejlesztő tevékenységet.
(3) Annál, aki az egészségügyi felsőoktatási intézmény képzési feladataiban és egészségügyi szolgáltatással öszszefüggő feladataiban is – munkaköri feladataként – részt vesz, meg kell határozni, hogy a teljes munkaidő
mekkora részét kell az oktatói, illetőleg az egészségügyi szolgáltatással összefüggő feladatokra fordítani.
Ilyen foglalkoztatás esetén az egyes tevékenységekre vonatkozó foglalkoztatási és munkaidő-megosztáshoz
igazodó díjazási szabályokat alkalmazni kell.
Nftv. 99. § (1) A betegellátási feladatok koordinálására az egészségügyi felsőoktatási intézmény orvos-és egészségtudományi központot hozhat létre a 97. § (1) bekezdés a) pontja szerint. Az orvos- és egészségtudományi központ a
felsőoktatási intézmény egészségügyi szolgáltatóját (klinikáját) és az egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó kutatóintézeteit, egyéb szervezeti egységeit foglalja magában. Az Egészségbiztosítási Alap terhére beszerzett, illetve működtetett vagyon értékesítése, hasznosítása esetén az egészségügyért felelős miniszter által kijelölt szerv jóváhagyását be kell szerezni.
(2)
(3) Az egészségügyi felsőoktatási intézményben az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős magasabb vezetői megbízással rendelkező vezetőt a szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni (a továbbiakban: egészségügyi szolgáltatásért felelős vezető). Az egészségügyi szolgáltatásért felelős vezető önállóan irányítja az egészségügyi szolgáltatás megszervezését, e feladatok tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat. Ha az egészségügyi szolgáltatásért felelős vezető nem a kancellár, feladatait, kötelezettségeit és kötelezettségvállalási jogosultságát a szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni.
(4) A felsőoktatási intézmény által biztosított egészségügyi szolgáltatáshoz – jogszabályban meghatározott feltételekkel – az egészségügyért felelős miniszter költségvetési támogatást nyújt. Az egészségügyi felsőoktatási
intézmény által végzett egészségügyi tevékenységre, továbbá az egészségügyi kutatásra, egészségügyi fejlesztésekre, egészségügyi szak- és továbbképzésre is alkalmazni kell az egészségügy szakmai irányítására és
szervezésére, az egészségügyért felelős miniszter szakmai irányítási jogkörére vonatkozó rendelkezéseket, továbbá mindazokat a jogszabályokat, amelyek meghatározzák az egészségügyi szolgáltatás megszervezését, a
feladatellátásban közreműködők szakképzettségét, az egészségügyi szolgáltatás finanszírozását.

67. A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (továbbiakban: Klinikai
Központ) a Szegedi Tudományegyetem egészségügyi szolgáltatója, mely tevékenységét jelen Szabályzat alapján, a Klinikai Központra vonatkozó szakasza szerint az Általános Orvostudományi
Kar és a Fogorvostudományi Kar együttműködésében végzi.
68. A Klinikai Központ területi egészségügyi szolgáltatást és regionális központként progresszív betegellátási tevékenységet, térítéses egészségügyi ellátást, tancélú gyógyító-megelőző tevékenységet, egészségügyi szak- és továbbképzést, ágazati kutató-fejlesztő-innovációs, (pre)klinikai vizsgálati tevékenységet végez.
69. A Klinikai Központ a klinikákat és egyéb, a gyógyító-megelőző egészségügyi ellátás nyújtásában,
tevékenysége igazgatásában, működtetésében részt vevő szervezeti egységeit foglalja magába.
70. A Klinikai Központ tevékenységi körében döntéshozó, javaslattevő, véleményező és ellenőrzési
jogkörrel felruházott testülete a Klinikai Tanács, melynek tagjai szavazati joggal a Klinikai Központ klinikáinak, továbbá a betegellátó tevékenysége jellege szerint központ, intézet, önálló osztály vezetői. A Klinikai Tanácsban tanácskozási joggal részt vesz az Általános Orvostudományi
Kar dékánja, a Fogorvostudományi Kar tanszékei vezetőinek képviseletében a Fogorvostudományi Kar dékánja, az egyetem rektora, az egyetem kancellárja, illetve az általuk delegált személyek,
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valamint az SZTE Közalkalmazotti Tanács és a Szegedi Tudományegyetemen képviselettel rendelkező egészségügyi ágazati szakszervezetek egy-egy képviselője.
71. A Klinikai Központ vezetője a Klinikai Központ elnöke (továbbiakban elnök).
Az elnök:
– önállóan irányítja a Klinikai Központ tevékenységét,
 jogosult az Nftv. rendelkezése alapján Klinikai Központ tevékenysége körében kötelezettségvállalási, utalványozási, munkáltatói jog gyakorlására,
 a Klinikai Központ tevékenysége körében képviseli az Egyetemet,
 köteles gondoskodni akadályoztatás esetére történő helyettesítéséről.
 A rektor által – az Nftv.-ben biztosított jogköre alapján – kiírt elnöki pályázatokat, az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa és a Fogorvostudományi Kar Tanácsa véleménye kikérését követően a Klinikai Tanács rangsorolja, melyet megküld a rektornak. A rektor a Klinikai
Tanács véleményének mérlegelésével, az egészségügyért felelős államtitkár és a kancellár
véleményének ismeretében dönt az elnöki megbízás kiadásáról.
 Az elnöki pályázati kiírást a rektor felkérése alapján az egészségügyért felelős államtitkár
előzetesen véleményezi.
72. A Klinikai Központ fogászati tevékenységét a Fogorvostudományi Kar keretében működő tanszékei végzik, melyet átruházott jogkörben a Fogorvostudományi Kar dékánja irányít.
73. Az elnök és az Általános Orvostudományi Kar dékánja, valamint az elnök és a Fogorvostudományi Kar dékánja minden évben, az adott év egyetemi költségvetésének elfogadásakor, a kancellár
egyetértésével közösen meghatározzák a Klinikai Központot, a klinikák, központ, intézet önálló
osztály, tanszéki oktatási tevékenységével összefüggően megillető előirányzata számításának
módját és összegét, mely fedezi a Klinikai Központ oktatási tevékenységével kapcsolatos kiadásait. A Klinikai Központ a 68. pontban foglalt tevékenységével összefüggő előirányzatai közül a
fogászati tevékenységgel kapcsolatos előirányzatai feletti rendelkezési jogosultsággal a Fogorvostudományi Kar dékánja, egyéb a 68. pontban foglalt tevékenységeivel kapcsolatos előirányzatai
feletti rendelkezési jogosultsággal az elnök a 66. pontban foglalt tevékenységekkel összefüggő
előirányzatai felett az elnök és az Általános Orvostudományi Kar dékánja együttes hatáskörben
bír. A Klinikai Központ fogászati tevékenységgel kapcsolatos előirányzatait a Fogorvostudományi
Kar, egyéb tevékenységével kapcsolatos előirányzatait költségvetésében kell megtervezni.
74. Az Egyetem Gazdasági Igazgatósága és Létesítménygazdálkodási Igazgatósága a Klinikai Központ részére az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: keretgazdálkodási, a pénzügyi- és számviteli, a bérés munkaügyi, a műszaki, közbeszerzési, az üzemeltetési és a készletgazdálkodási feladatok ellátását.
75. A Klinikai Központ tevékenységével kapcsolatos speciális igazgatási területei – mely magába foglalja
a hivatali adminisztráció, egészségbiztosítás, kontrolling, minőségügy, orvosi informatika, egészségügyi ágazati humánpolitika, orvosszakmai jogi ügyek, stratégiai tervezés, ápolás igazgatás, kórházhigiéné, foglalkozás-egészségügy területeit – saját hatáskörében, elnöki irányítás alatt szerveződnek.
76. A Klinikai Központra vonatkozó részletes rendelkezéseket ügyrendje, valamint az Általános Orvostudományi Kar és a Fogorvostudományi Kar szabályzatai tartalmazzák.

A szakcsoport
77. A szakcsoport legalább egy tantárgy oktatását végző és az ehhez tartozó tudományágban kutatást
folytató, önálló gazdálkodással nem rendelkező, szakmai szervezeti egység.
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78. A szakcsoport szakmai irányítóját maga választja meg és többletfeladatait a kar dékánja határozza meg.
79. A szakcsoport döntési, javaslattételi és véleményezési joggal rendelkezik szakmai kérdésekben.
80. A szakcsoport döntési hatáskörébe tartozik a tantárgyi programok, a vizsgakövetelmények, a tananyagok, a szakcsoport kutatási terveinek meghatározása.

SZTE Bajai Obszervatóriuma
81. Az SZTE Bajai Obszervatóriuma önálló (kari szervezetbe nem tartozó) kutatási szervezeti egység,
amelynek élén a rektor által megbízott igazgató áll.
82. Az SZTE Bajai Obszervatóriumának alaptevékenysége csillagászati és asztrofizikai kutatások
(természettudományos alapkutatás), távcsöves mérések és informatikai adatfeldolgozásra támaszkodó elméleti vizsgálatok végzése.
83. Az Obszervatórium részt vesz az Egyetemen folytatott alap- és mesterképzés, doktori képzés, felsőoktatási szakképzés, szakirányú képzés keretében, több szakon, több tantárgy oktatási feladatainak és az ezekhez tartozó tudományág(ak)ban folyó kutatási feladatok ellátásában is.
84. Működésére vonatkozó részletes rendelkezéseket ügyrendje tartalmazza, amelyet az igazgató készít
el és a rektor előterjesztésére a Szenátus fogadja el. Működését a rektor irányítása alatt látja el.

Tangazdaság
85. Az Egyetem oktatási és tudományos kutatási céllal tangazdaságot tarthat fenn, ehhez kapcsolódó
szaktanácsadási tevékenységet folytathat. A Tangazdaság az Egyetem vagyonkezelésében lévő földterületen és létesítményeiben mezőgazdasági termelő és oktatási, valamint tudományos kutatási tevékenységet folytató szervezeti egység.
86. A Tangazdaság feladata a korszerű mezőgazdasági termelés mellett az Egyetemen tanulmányokat
folytató hallgatók gyakorlati oktatásának és a tudományos kutatómunka lehetőségeinek biztosítása.
87. A Tangazdaság feladata továbbá mezőgazdasági rendezvények, kiállítások, konferenciák előkészítése, szervezése, valamint a Regionális, illetve Területi Szaktanácsadási Központ által szervezett
bemutató üzemi programok lebonyolítása.
88. A Tangazdaság ágazatai: állattenyésztés, növénytermesztés. A Tangazdaság az ágazatokat kiszolgáló gépparkot üzemeltet, szolgáltatásokat végez és kereskedelmi tevékenységet folytat.

A tanműhely
89. Az Egyetem szervezetében működő karok oktatási szervezeti egységeinél a gyakorlati képzést
biztosító, azt segítő tanműhely létesíthető.
90. A tanműhely feladata biztosítani a szakmai képzésben résztvevő hallgatóknak a gyakorlati oktatással és a diplomamunkával, a szakdolgozat készítésével összefüggő feltételeket, lehetőségeket
adni a kutató-, fejlesztő tevékenységeknek, valamint az ezekre alapozott szaktanácsadáshoz.
91. A tanműhely élén a vezető áll, akit pályázat útján legfeljebb 5 évre – az egység főállású oktatói
közül – a rektor bíz meg.
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Az egyetem kari szervezeten kívüli oktatási, kutatási és egyéb egységei
92. Amennyiben az Egyetem az általa megkötendő szerződés érdekében szervezeti egységet kíván létrehozni, a szervezeti egység létrehozása a Szenátus hatáskörébe tartozik.
93. Pályázat alapján alapítandó szervezeti egység létrehozásáról a Szenátus legkésőbb a pályázati támogatási szerződés megkötését követő első ülésén határoz.
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VI. FEJEZET:
Az egyetem központi szolgáltató szervezeti egységei
Nftv. 14. § (1) A felsőoktatási intézményben informatikai, szociális, sport, könyvtári, levéltári, múzeumi, egészségügyi szolgáltató – kormányrendeletben meghatározottak szerint kollégiumi – és egyéb – így különösen tanműhely,
tanszálloda, tangazdaság, művészeti gyakorlóhely, botanikus kert, valamint termelő feladatot ellátó – szervezeti egység hozható létre. Egy szak képzéséért több telephely esetén is csak egy oktatási szervezeti egység
lehet a felelős. A felelős megnevezését a képzési program tartalmazza.
(2) A felsőoktatási intézmény könyvtára, könyvtári rendszere szakirodalmi, információs, oktatási és kutatási feladatokat ellátó nyilvános tudományos közgyűjtemény, amely muzeális intézményi, levéltári funkciót is elláthat. Az állami
egyetemi könyvtárak biztosítják a hagyományos és virtuális tanulási környezetet, a tananyagok és a szakirodalom
elérhetőségét, tudománymetriai szolgáltatásokat nyújtanak, ellátják az intézmény tartalomgazdai feladatait, továbbá a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról, és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott nyilvános könyvtári, valamint szak- és felsőoktatási könyvtári feladatokat. Az egyetemi könyvtárak az országos
Dokumentum-ellátási Rendszerből – jogszabályban meghatározottak szerint – támogatást kapnak.
(2a) A felsőoktatási intézmény
a) székhelyén, telephelyén,
b) megállapodás alapján közösségi felsőoktatási képzési központban,
c) a 78. § (1) bekezdésében meghatározott esetben székhelyén kívül,
d) fenntartói egyetértéssel kötött megállapodás alapján az azonos fenntartó által fenntartott más felsőoktatási intézmény székhelyén, telephelyén folytathat tevékenységet.
(3) A felsőoktatási intézmény nem oktatási szervezeti egységei intézményi központtá szervezhetők. Az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott köznevelési intézmény jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység,
amely a Kormány által a miniszter köznevelési feladatkörébe tartozó egyes feladatainak ellátásra kijelölt
szervnél – a köznevelési intézmény szakmai alapdokumentumának a fenntartó általi benyújtásával – az oktatási hivatal nyilvántartásába való bejegyzéssel jön létre és a nyilvántartásból való törléssel szüntethető meg.
Az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott köznevelési intézmény vezetőjének a munkáltatója a rektor,
a köznevelési intézmény további alkalmazottjai tekintetében – a bérgazdálkodást érintő, a kancellár egyetértésével hozott döntések kivételével – a köznevelési intézmény vezetője gyakorolja a munkáltatói jogokat.
(3a) Az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott köznevelési intézmény tekintetében a 4. § (4) bekezdése
szerinti jogosult a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) szerint dönt a
köznevelési intézmény létesítéséről, nevének megállapításáról, átszervezéséről, megszüntetéséről, tevékenységi körének módosításáról.
(4) A felsőoktatási intézményben – szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint – gazdasági
tanács működtethető.

Az Egyetem központi szolgáltató egységei:
1. Doktori Intézet
2. SZTE Tanárképző Központ,
3. SZTE Felnőttképzési Központ,
4. Tehetségpont,
5. Szegedi Tudományegyetem Frankofón Egyetemi Központ,
6. Karrier Iroda,
7. Köznevelési intézmények,
8. Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ,
9. Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet,
10. Szakkollégiumok,
11. Interdiszciplináris Kiválósági Központ,
12. Interdiszciplináris Fotonikai Koordinációs Központ,
13. Természetes Vegyületek Interdiszciplináris Központ
14. Minőségfejlesztési és Stratégiai Igazgatóság,
15. Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság
– MOL Kutatásszervezési Koordinációs Központ,
– Interdiszciplináris Tudásmenedzsment Kutatóközpont,
– IKT és Társadalmi Kihívások Központ,
16. Oktatási Igazgatóság,
17. Nemzetközi Igazgatóság,
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Közkapcsolati Igazgatóság,
Pályázati Iroda,
Informatikai Szolgáltató Központ,
József Attila Tanulmányi és Információs Központ,
SZTE Klebelsberg-Könyvtár,
Egyetemi Szaklevéltár,
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet,
Füvészkert,
Szegedi Tudományegyetem Konfuciusz Intézet,
Közalkalmazotti Tanács Iroda,
Hallgatói Szolgáltató Iroda,
EHÖK Iroda,
Sportközpont,
Kollégiumok.

Doktori Intézet
1. A Doktori Intézet – továbbiakban Intézet – a rektor irányítása alatt biztosítja a doktori képzéssel és
fokozatszerzéssel, valamint a habilitációs eljárással kapcsolatos feladatok koordinálását. Az Intézet
élén az igazgató áll.
A Doktori Intézet:
– segíti az Egyetemi Doktori Tanács és az Egyetemi Habilitációs Bizottság munkáját,
– vezeti a doktori képzéssel és fokozatszerzéssel kapcsolatos egységes egyetemi szintű nyilvántartásokat,
– közreműködik a megfelelő adatszolgáltatás biztosításában az illetékes minisztériumok, a Magyar
Akkreditációs Bizottság, az Országos Doktori Tanács és a doktori iskolák irányába,
– kapcsolatot tart a doktorandusz érdekvédelmi szervezetekkel,
– közreműködik a doktori képzés közkapcsolati feladatainak ellátásában.

SZTE Tanárképző Központ
2. Az SZTE Tanárképző Központ – továbbiakban Központ – a rektor irányítása alatt biztosítja a tanárképzés szakmai, tartalmi, szervezeti és tudományos feladatainak összehangolását, valamint az elméleti és gyakorlati képzés szervezését.
3. A Központ koordinálja különösen a hallgatói meghallgatást, kiválasztást, felvételt, átvételt, a kreditelismerés, a pedagógiai szakképzés, a záróvizsga letételének folyamatát, valamint szervezi, ellenőrzi és
értékeli az iskolai gyakorlatot. Nyomon követi a hallgatói előremenetelt, pályakövetést végez.
4. A Központ részt vesz a pedagógus továbbképzés szervezésében, a pedagógiai kutatásokban, a pedagógusok minősítési eljárásában.
5. A Központ élén főigazgató áll. A főigazgató köteles gondoskodni akadályoztatás esetére történő
helyettesítéséről.
6. A Központ munkáját a Tanárképző Központ Tanácsa felügyeli, melynek elnöke az Egyetem oktatási rektorhelyettese, tagjai az oktatási igazgató valamint az Egyetem tanárképzéssel foglalkozó karainak dékánjai. A Tanács állandó tagja a Tanárképző Központ főigazgatója.
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SZTE Felnőttképzési Központ
7. Az SZTE Felnőttképzési Központ – továbbiakban Központ – a rektor irányítása alatt biztosítja a felnőttképzés szakmai, tartalmi, szervezeti feladatainak összehangolását. A Központ koordinálja különösen a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárást, az intézményi nyilvántartás vezetését, valamint a felnőttképzés intézményi ellenőrzését.
8. A Központ felügyelete alá tartozik minden olyan iskolarendszeren kívüli képzés, amelyet a felnőttképzésre vonatkozó jogszabályok rögzítenek.
9. A Központ élén az igazgató áll. Az igazgató köteles gondoskodni akadályoztatás esetére történő
helyettesítéséről. Feladatát az Oktatási Igazgatósággal együttműködve látja el.

Tehetségpont
10. A Szegedi Tudományegyetem tehetséggondozó hagyományainak megőrzése és erősítése érdekében hozta létre a Tehetségpontot. A Tehetségpont legfőbb tanácsadó szerve a Szegedi Tehetséggondozó Tanács, melynek tagjaira vonatkozó javaslatot a rektor előterjesztése alapján a Szenátus
hagyja jóvá, elnökét a Tanács javaslatára a rektor nevezi ki. Feladatát a rektor irányítása alatt látja
el.
11. A Tehetségpont feladatai különösen:
– Az egyetemi tehetséggondozás hagyományos területein túlmutató tehetséggondozó rendszer kialakítása,
– Megfelelő információs háttér és infrastruktúra kialakítása, a tehetséggondozás céljait szolgáló
források feltérképezése és hasznosítása,
– Komplex tehetséggondozási szolgáltatás-csomag nyújtása a hallgatók számára,
– a tehetséggondozó pályázatok és ösztöndíjak különböző fajtáinak kezelése,
– tehetséggondozó kabinet létrehozása,
– tréningek szervezése,
– tehetséggondozási tutori rendszer kialakítása,
– OTDK munka központi koordinációja,
– A karok és az egyetemi kollégiumok tehetséggondozási tevékenységének koordinációja.

Szegedi Tudományegyetem Frankofón Egyetemi Központ
12. Az SZTE Frankofón Egyetemi Központ célja az Egyetemen folyó francia nyelvű képzések és kutatások elősegítése, a külföldi egyetemekkel és tudományos intézetekkel, kapcsolódó kormányzati és
nem kormányzati, valamint a frankofónia nemzetközi szervezeteivel folyó francia nyelvű együttműködések koordinációja, a frankofón egyetemi tevékenység egységes megjelenítése.
13. Az SZTE Frankofón Egyetemi Központ feladatait – különösen a koordinációs, projektgeneráló és
projektmegvalósító, kutatás- és oktatássegítő tevékenységeit – a Rektor irányítása alatt végzi.
14. Az SZTE Frankofón Egyetemi Központ támogathat valamennyi az Egyetemen, annak Karain és
egyéb egységeiben zajló francia nyelvű oktatási és kutatási, vagy ahhoz szorosan kapcsolódó egyéb
tevékenységet.
15. Az SZTE Frankofón Egyetemi Központ tevékenysége kiterjed a koordináción, projekteken és megjelenítésen túl az oktatás és kutatás szervezéséhez, hatékony megvalósításához kapcsolódó egyéb
tevékenységekre is.
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SZTE Karrier Iroda
16. Az SZTE Karrier Iroda feladata, hogy a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak és volt hallgatóinak nyújtott szolgáltatásaival és tevékenységével elősegítse azok munkaerő-piaci elhelyezkedését.
Feladatát a rektor irányítása alatt látja el.
17. Az SZTE Karrier Iroda a következő tevékenységeket végzi különösen:
– az életpálya tanácsadás biztosítása,
– a hallgatói életútkövetés lebonyolítása,
– a karrierfejlesztési kurzus megszervezése,
– a karrier- és pályaorientációs, illetve szimulációs tréningek lebonyolítása,
– a Szegedi Tudományegyetem Állásbörze és SZTE Regionális Állásbörze megrendezését,
– az állásbörze előkészítő programsorozatok megtartását,
– a Tanácsadó kiadványok kiadása,
– az egyéni karrier tanácsadás,
– a hallgatók és az SZTE Karrier Iroda adatbázisaiban regisztráltak folyamatos tájékoztatása az
elhelyezkedésüket elősegítő információkkal és az SZTE Karrier Iroda programjairól, tevékenységéről.

Köznevelési intézmények
18. Az Egyetem a pedagógus képzésben részt vevő hallgatók gyakorlati képzésével összefüggésben, valamint a köznevelési feladatok ellátása érdekében köznevelési intézményeket tart fenn.
19. A köznevelési intézmények az irányításukra és felügyeletükre vonatkozó külön jogszabályok és az
azok alapján megalkotott egyetemi szabályzatok alapján a rektor felügyelete alatt végzik tevékenységüket.

Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ
20. Az Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ célja a felsőoktatásban tanuló diákok oktatásban való
sikeres részvételének, a testi, a lelki egészségének, eredményes életvezetésének elősegítése szakemberek (pszichológus, pszichiáter, mentálhigiénikus), valamint kortárssegítők bevonásával. Az Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ tevékenységét a rektor irányítása alatt látja el. A Központ élén
az igazgató áll. Az igazgató köteles gondoskodni akadályoztatás esetére történő helyettesítéséről.
21. A Tanácsadó Központ főbb feladatai:
– az életvezetési, mentálhigiénés problémák megoldását segítő egyéni és csoportos pszichológiai
tanácsadás biztosítása,
– a hazai, valamint külföldi hallgatók beilleszkedését segítő információs tanácsadás és programok
szervezése,
– a tanulás módszertani kurzusok szervezése és a tanulási problémák megoldását segítő tanácsadás biztosítása,
– a közösségi terek, mentálhigiénés támogató csoportok létrehozásának kezdeményezése,
– a hallgatók pályaválasztását, karrier tervezését és munkába állását segítő kurzusok és tanácsadások megszervezése,
– az egészségmegőrző programok, kurzusok indítása, különös tekintettel a káros szenvedélyek
megelőzésére, csökkentésére (dohányzás, alkohol, drog),
– fogyatékossággal élő hallgatók érdekében működő szolgáltatások folyamatos biztosítása.
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Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet
22. A Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet tevékenységi köre: a közoktatási vezetőképzés
fejlesztése az egész országra kiterjedően. Az Intézet élén az igazgató áll. Az igazgató köteles gondoskodni akadályoztatás esetére történő helyettesítéséről. Feladatát a rektor irányítása alatt látja el.
23. Ennek elérése érdekében:
– szervezi az egyetemek által nyújtott szakirányú továbbképzéseket (közoktatási vezető intézményvezető, minőségügyi szakértő, szaktanácsadó, kistérségi tanügy-igazgatási szakértő, oktatásügyi vezető), valamint oktatói tréningprogramot biztosítson az oktatásügyi vezetőképzés területén,
– továbbképzési programot kínál a közoktatási vezetéshez kapcsolódó területeken dolgozóknak,
így a helyi közoktatás-irányítás területén működőknek, valamint a pedagógiai szolgáltatást végző szakembereknek,
– szolgáltatásaival segíti az iskolafejlesztést és a helyi oktatási rendszerek megújulását,
– kutatást szervez és folytat, a létrejövő új tudományos ismereteket szervezetten közvetíti a felhasználói szféra számára.

Szakkollégiumok
24. A szakkollégium az önkormányzatiság elvére és szakkollégisták öntevékenységére épülő tehetséggondozó szervezet. A szakkollégium a saját szakmai program kidolgozásával, magas szintű minőségi,
szakmai képzés nyújtásával segíti a kiemelkedő képességű hallgatók tehetséggondozását, közéleti szerepvállalását, a szakmailag igényes értelmiség nevelését.
25. A szakkollégium rendelkezik szervezeti és működési szabályzattal, létesítő okirattal és képzési programmal. A szakkollégiumok feladataikat a rektor irányítása alatt látják el.
26. A szakkollégium szolgáltatásait igénybe veheti az a hallgató is, aki nem rendelkezik kollégiumi
tagsági viszonnyal, tagja lehet bármely felsőoktatási intézmény hallgatója.
Az SZTE Móra Ferenc Szakkollégium és az SZTE Eötvös Loránd Szakkollégium minden hallgatója olyan kollégiumi tagsági viszonnyal rendelkező szakkollégista, akiknek ezen szakkollégiumok biztosítanak szállást.

Interdiszciplináris Kiválósági Központ
27. Az SZTE kiemelt figyelmet kíván fordítani legkiválóbb kutatóira, annak érdekében, hogy kutatómunkájukat a lehető legnagyobb hatékonysággal végezhessék. Ezen prioritás kiszolgálása érdekében a létrehozott szervezeti egység (továbbiakban Központ) feladata a kutatási tevékenységek –
függetlenül annak forrás fedezeti körétől – közötti szinergiák teremtése, hatékony kihasználása,
ütemezhető, tervezhető és határidők mentén folyamat szerinti eredménykimenettel definiált állomásainak támogatása. A Központ közvetlen és egyablakos jogi, munkaügyi, gazdasági, pénzügyi
és beszerzési ügyintézést és tanácsadást nyújt a felhasználóknak.
28. A Központ tevékenysége által elsősorban az MTA kutatócsoportok (MTA-SZTE kutatócsoportok,
MTA-SZTE-Lendület kutatócsoportok), nagy összegű OTKA pályázatok témavezetői, ERC kutatócsoportok, továbbá más nagy összegű hazai vagy nemzetközi pályázatok nyerteseit érinti.
29. A Központ élén az igazgató áll. Feladatát az Igazgatótanács irányítása alatt látja el. Az igazgatótanács tagjai a rektor, a tudományos és innovációs rektorhelyettes, a kancellár, a Gazdasági Szervezet főigazgatója, az Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ főigazgatója, valamint a kutatócsoportok vezetői. Az Igazgatótanács élén a rektor áll. A központ működését a rektor és a kancellár által kiadott ügyrend állapítja meg.
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Interdiszciplináris Fotonikai Koordinációs Központ
30. A Koordinációs Központ a Szervezeti és Működési Rend V. fejezet 93. pontja alapján létrehozott
szervezeti egység, amelynek élén a Koordinációs Központ Tanácsa által javasolt és a rektor által
kinevezett igazgató áll.
31. A Koordinációs Központ alapvető feladata integrálni az Egyetem egyes, különálló egységeiben
folyó fotonikai kutatásokat, azoknak egységes kutatási koncepciót, új kutatási irányokat határozva
meg akként, hogy azok egyben szorosan kapcsolódnak az ELI ALPS kutatóközpont célkitűzéseihez is. A Koordinációs Központ a korábban elkülönülten folyó kutatások szinergiáit kihasználva
új, interdiszciplináris kutatásokat indít és nemzetközi együttműködéseket épít ki. A létrejövő kutatási eredmények és kooperációk további célja, hogy hozzásegítsék az Egyetemet a hazai és nemzetközi pályázatokba való becsatlakozáshoz.
32. A Koordinációs Központ feladatát az igazgató és a Koordinációs Központ Tanácsa által előkészített és a rektor által jóváhagyott ügyrend alapján végzi.

Természetes Vegyületek Interdiszciplináris Központ
33. A Természetes Vegyületek Interdiszciplináris Központ a Szervezeti és Működési Rend V. fejezet
93. pontja alapján létrehozott szervezeti egység, amelynek élén az Igazgatótanács által javasolt és
a rektor által kinevezett igazgató áll.
34. A Természetes Vegyületek Interdiszciplináris Központnak alapvető feladata integrálni az Egyetem
egyes, különálló egységeiben természetes eredetű vegyületekkel folyó kutatásokat, biztosítva azok
egységes, szervezett rendszerét. A TVIK a korábban elkülönülten folyó kutatások szinergiáit kihasználva új, interdiszciplináris kutatásokat indít, és nemzetközi együttműködéseket épít ki. A létrejövő kutatási eredmények és kooperációk további célja, hogy hozzásegítsék az Egyetemet a hazai és nemzetközi pályázatokba való becsatlakozáshoz.
35. A Természetes Vegyületek Interdiszciplináris Központ feladatát az igazgató és az Igazgatótanács
által előkészített és a rektor által jóváhagyott ügyrend alapján végzi. A Központ hazai és külföldi
prominens kutatókból álló Tanácsadó Testületet állít fel.

A Minőségfejlesztési és Stratégiai Igazgatóság
36. A Minőségfejlesztési és Stratégiai Igazgatóság feladata a regionális és országos ágazati koncepciókba ágyazott intézményi stratégia kidolgozásának moderálására, menedzselésére, és az Egyetem szervezetfejlesztési feladatainak kezdeményezésére és megvalósítására irányul. Kiemelt tevékenysége továbbá a Szegedi Tudományegyetem minőségirányítási rendszerének az intézmény
egész területére kiterjedő tudatos és szervezett koordinálása, amely az Egyetem küldetésnyilatkozatából következő céljainak és a tényleges működésének állandó közelítését szolgálja. Vezetését a
stratégiai igazgató látja el. A stratégiai igazgató köteles gondoskodni akadályoztatás esetére történő helyettesítéséről. Az Igazgatóság feladatát a rektor és a kancellár által kiadott ügyrend alapján,
a Rektor szakmai felügyelete mellett a Kancellár irányítása alatt látja el.
37. Tevékenységi területei:
– az Egyetem Intézményfejlesztési Tervének aktualizálása, menedzselése,
– stratégiai monitoring rendszer működtetése az Egyetemen,
– az Egyetem Gazdasági, Stratégiai, Informatikai és Esélyegyenlőségi Bizottságai munkájának
támogatása,
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–
–
–
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az Egyetem Esélyegyenlőségi Tervének aktualizálása, menedzselése,
az Egyetem Fenntartható Fejlődési Stratégiájának aktualizálása, menedzselése,
az Egyetem további stratégiai fejlesztési feladatainak koordinálása,
az egyetemi Minőségfejlesztési Program megfogalmazása és előterjesztése, végrehajtásának
koordinációja,
– az Egyetem Minőségpolitikai Bizottsága munkájának támogatása,
– az Egyetem minőségirányítással összefüggő intézményi szintű irányítási, koordinációs és adminisztratív feladatainak ellátása.

Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság
38. Az Igazgatóság feladata az SZTE kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének illetve ipari
kapcsolatainak menedzselése és az Egyetem szellemi tulajdon-portfoliójának építése, kezelése és
hasznosítása. Vezetését a kutatás-fejlesztési és innovációs igazgató látja el. A kutatás-fejlesztési
és innovációs igazgató köteles gondoskodni akadályoztatás esetére történő helyettesítéséről. Az
Igazgatóság feladatát a rektor és a kancellár által kiadott ügyrend alapján, a Rektor szakmai felügyelete mellett a Kancellár irányítása alatt látja el.
39. Az Igazgatóság munkatársai képviselik a Szegedi Tudományegyetemet az egyetemi szintű innovációs kezdeményezésekben, innovációs oktatásokban és képzésekben, illetve az innovációs tárgyú közszerepléseken.
40. Az Igazgatóság az Innovációs Bizottság titkárságaként is funkcionál. A szellemi tulajdon-portfolió
hasznosításának keretében az Igazgatóság feladata a különböző szolgáltatókkal, valamint a hasznosító, illetve a befektető partnerekkel való együttműködés és kapcsolattartás.

Interdiszciplináris Tudásmenedzsment Kutatóközpont
41. A Kutatóközpont a jelen Szabályzat V. fejezet 93. pontja alapján létrehozott szervezeti egység,
melynek feladata a tudásmenedzsment és a tudásterjedés tárgyában nemzetközi színvonalú kutatások folytatása. A Kutatóközpont a témában korábban elkülönülten folyó kutatások szinergiáit kihasználva új, interdiszciplináris témákat indít és nemzetközi együttműködéseket épít ki. A Kutatóközpont munkatársai bekapcsolódnak a hallgatók oktatásába a megfelelő tudásmenedzsment, illetve ezzel rokon kurzusok meghirdetésével.
42. A Kutatóközpont munkáját a kutatás-fejlesztési és innovációs igazgató irányítása alatt, a központvezető irányításával végzi. A központvezető köteles gondoskodni akadályoztatás esetére történő
helyettesítéséről.

MOL Kutatásszervezési Koordinációs Központ
43. A MOL Kutatásszervezési Koordinációs Központ (MOL KUTKO) jelen Szabályzat V. fejezet 92.
pontja alapján létrehozott, a Szegedi Tudományegyetem és a MOL Nyrt. között „egy ablakos” kapcsolattartást megvalósító egység, amely a Felek közötti kapcsolattartás központja.
44. A MOL KUTKO elősegíti, hogy a Felek egymást kölcsönösen támogassák az innovációban és az
eredményorientált kutatás-fejlesztési feladatok kidolgozásában, valamint azok végrehajtásában.
45. A MOL KUTKO munkáját a kutatás-fejlesztési és innovációs igazgató irányításával végzi.
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IKT és Társadalmi Kihívások Központ
46. Az IKT és Társadalmi Kihívások (ICT and Societal Challenges) Központ – továbbiakban Központ –
a jelen Szabályzat V. fejezet 93. pontja alapján létrehozott szervezeti egység, mely biztosítja az
Európai Unió Horizon2020 programjának a Societal Challenges pilléréhez kapcsolódó hazai infokommunikációs tevékenységek feladatainak összehangolását. A Központ koordinálja a területen
zajló hazai kutatási tevékenységeket és részt vesz a nemzetközi kapcsolatépítésben.
47. A Központ tevékenységének segítésére a terület hazai kutatásaiban részt vevő intézmények részvételével Tanácsadó Testület működik.
48. A Központ élén az igazgató áll. Az igazgató köteles gondoskodni akadályoztatás esetére történő
helyettesítéséről. Feladatát a kutatás-fejlesztési és innovációs igazgató irányítása mellett látja el. A
Központ igazgatóját az SZTE Informatikai Tanszékcsoportjának javaslatára, a Tanácsadó Testület
véleményének kikérése után az SZTE Rektora bízza meg.
49. A Központ ügyrendjét a vonatkozó jogszabályok és szenátusi határozatok alapján maga állapítja meg.

Az Oktatási Igazgatóság
50. Az Oktatási Igazgatóság felelős az Egyetem oktatásszervezési feladatainak végrehajtásáért. Vezetését az oktatási igazgató látja el. Az oktatási igazgató köteles gondoskodni akadályoztatás esetére
történő helyettesítéséről. Az Igazgatóság feladatát a rektor és a kancellár által kiadott ügyrend
alapján, a Rektor szakmai felügyelete mellett a Kancellár irányítása alatt látja el.
51. Az Oktatási Igazgatóság feladatkörébe tartozik:
– az alap- és mesterszakok, osztatlan szakok, felsőoktatási szakképzések, szakirányú továbbképzések szaklétesítési és szakindítási eljárásainak bonyolítása,
– az elektronikus tanulmányi rendszer szakmai irányítása és működési feltételeinek biztosítása, az
elektronikus tanulmányi rendszerhez kapcsolódó társrendszerek felügyelete,
– a tanulmányi adminisztráció felügyelete, és irányítása,
– az Oktatási és képzési bizottság üléseinek szervezése, előkészítése
– az oktatással kapcsolatos egyetemi szabályzatok tervezeteinek és módosításnak tartalmi előkészítése (pl. Tanulmányi- és Vizsga, Felvételi, Átoktatási, Fegyelmi szabályzatok),
– az oktatásszervezéssel kapcsolatos egységes ügyrendek és eljárások kidolgozása,
– kapcsolattartás a Hallgatói Szolgáltató Irodával,
– együttműködés az SZTE Tanárképző Központtal, az SZTE Felnőttképzési Igazgatósággal,
– oktatással kapcsolatos adatszolgáltatás (FIR, VIR).

Nemzetközi Igazgatóság
52. A Nemzetközi Igazgatóság feladata, hogy elősegítse a Szegedi Tudományegyetem nemzetközi
stratégiájának megvalósítását az egyetem nemzetközi kapcsolatainak ápolásával és minden olyan
tevékenységgel, ami a Szegedi Tudományegyetem nemzetköziesedését elősegíti és az Európai Felsőoktatási és Kutatási Régióban való aktív szerepvállalását fejleszti. Vezetését a nemzetközi ügyek
igazgatója látja el. A nemzetközi ügyek igazgatója köteles gondoskodni akadályoztatás esetére
történő helyettesítéséről.
Az Igazgatóság feladatát a rektor és a kancellár által kiadott ügyrend alapján, a Rektor szakmai felügyelete mellett a Kancellár irányítása alatt látja el.
53. Az Igazgatóság kiemelt tevékenysége az EU LLP ERASMUS, valamint a CEEPUS program intézményi szintű és centralizált koordinálása és az azokhoz kapcsolódó oktatói, kutatói, hallgatói és
adminisztratív nemzetközi mobilitások megvalósítása. Elősegíti továbbá más nemzetközi programok keretében, illetve egyéb, két- vagy többoldalú intézményi szerződések keretében szerveződő
mobilitások sikeres megvalósítását.
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54. Az Igazgatóság előkészíti az SZTE nemzetközi képzési stratégiáját, részt vesz annak kialakításában. Elemző, szervező és információ-szolgáltató tevékenysége mellett ellátja az intézmény képviseletét nemzetközi felsőoktatási vásárokon, konferenciákon.
55. Szoros együttműködésben a Karokkal és a témában szakosodott egyetemi egységekkel a képzésfejlesztéshez szakmai támogatást nyújt, dokumentálja a legjobb gyakorlatokat. Koordinálja az
egyetem nemzetközi képzéseinek összehangolt fejlesztését, segíti azok működését, támogatja az
SZTE nemzetközi marketing tevékenységét, a külföldi hallgatók toborzását.
56. Az Igazgatóság a külföldi hallgatók fogadásában szerepet vállaló külső szervezetekkel és intézményekkel (pl. Magyar Rektori Konferencia, Balassi Intézet/Campus Hungary/MÖB, Tempus
Közalapítvány) és az SZTE valamennyi érintett egységeivel (Karok, Centrumok, Intézetek, Kollégiumok) együttműködésben biztosítja az ide érkező külföldi hallgatók fogadását és koordinálja
ügyeik intézését.

Közkapcsolati Igazgatóság
57. A Közkapcsolati Igazgatóság feladata az Egyetem egységes megjelenésének, kommunikációjának
biztosítása, az egyetemi központi marketing és PR eszközök koordinációja valamint a kari és
egyéb önálló szervezeti egységekhez kapcsolódó aktivitások szakmai támogatása. Az Igazgatóság
kiemelt feladata továbbá a nemzetközi trendek, rangsorok, folyamatos elemzése és időszaki jelentések készítése. Vezetését a közkapcsolati igazgató látja el. A közkapcsolati igazgató köteles gondoskodni akadályoztatás esetére történő helyettesítéséről. Az Igazgatóság feladatát a rektor és a
kancellár által kiadott ügyrend alapján, a Rektor szakmai felügyelete mellett a Kancellár irányítása alatt látja el.
58. Az Igazgatóság az egyetemi hagyományokat ápolva folyamatosan kapcsolatot tart a végzett hallgatókkal, segíti későbbi karrierjük építését, hozzájárul az anyaintézmény oktatási és szolgáltatási
színvonalának állandó fejlesztéséhez, valamint a szegedi felsőoktatás hírnevének folyamatos emeléséhez a tagok tapasztalatainak figyelembevételével és hasznosításával.
59. Az Igazgatóság ellátja az Egyetem kulturális életének szervezését, a hallgatói öntevékeny és művészeti csoportok munkájának segítését, az Egyetemen belüli, valamint az Egyetem és a város, az
Egyetem és a régió közötti kulturális kapcsolatok ápolását. Az Igazgatóság tevékenységével segíti
az egyetemi polgárok (hallgatók, oktatók és dolgozók) alkotói képességeinek kibontakozását, és
igyekszik megőrizni az Egyetem kulturális értékeit.
60. Az Igazgatóság ellátja az Egyetemen folyó könyvkiadói tevékenység nyilvántartását. Megfogalmazza a kiadás egységes elveit és koordinálja ezek megvalósítását. Feltárja az egyetemi oktatáshoz kapcsolódó könyvterjesztés valamennyi helyszínét és módját, elemzi a könyvválaszték és a hallgatói
igényeknek történő megfelelését, felülvizsgálja az akkreditált könyvesbolti hálózat szerződéseit, javaslatot tesz az új elvek szerinti terjesztői szerződések tartalmára. Szervezi és bonyolítja az Egyetem
reprezentatív könyvkiadását. Koordinálja a könyvkiadói pályázatokat az egyetemi kiadói műhelyek
között. Javaslatot tesz az egyetemi arculati tervek könyvkiadói változatára vonatkozóan.
61. Az Igazgatóság tevékenységeinek főbb területei:
– az egyetemi PR,
– a rendezvényszervezés és koordinálás,
– az egyetemi kommunikáció, kiadványok gondozása, a sajtókapcsolatok kezelése,
– a kari, intézeti és tanszéki marketing és PR tevékenység támogatása,
– az egyetem területén folyó reklám tevékenység segítése, támogatása,
– az SZTE Alma Mater működtetése,
– az Egyetem kulturális életének szervezése,
– az Egyetemen folyó kiadói tevékenység igazgatása.
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A Pályázati Iroda
62. A Pályázati Iroda feladata az Egyetemen létrejövő pályázatok előkészítésének és beadásának támogatása, valamint a hazai és az Európai Uniós pályázatokon való részvétel ösztönzése. A Pályázati Iroda a Kancellár irányítása alatt látja el feladatát. Munkáját a Pályázati Iroda irodavezetőjének irányításával, a Szenátus által elfogadott, az SZTE keretei között folytatott pályázati tevékenységről szóló szabályzatban foglaltak szerint végzi. Az irodavezető köteles gondoskodni akadályoztatás esetére történő helyettesítéséről.

Az Informatikai Szolgáltató Központ
63. Az Informatikai Szolgáltató Központ (ISZK) feladata az Egyetem egészére kiterjedő, oktatáshoz,
kutatáshoz, valamint az egyetemi adminisztrációhoz kapcsolódó hálózati alapinfrastruktúra üzemeltetése. Koordinálja az egyetem informatikai és kommunikációs hálózatának a fejlesztését,
együttműködik a hazai és nemzetközi kutatói adatátviteli hálózatot fejlesztő és üzemeltető szervezetekkel. Vezetését az igazgató látja el, feladatát a Kancellár irányítása alatt végzi. Az igazgató
köteles gondoskodni akadályoztatás esetére történő helyettesítéséről.
64. Az ISZK üzemelteti az egyetemi gerinchálózatot, a hazai és nemzetközi hálózati kijáratot, az
egyetemi hálózati központ géptermét, az itt elhelyezett eszközöket és szervezi mindezek fejlesztését. Együttműködik külső hálózati partnerekkel (szolgáltatókkal, ill. az akadémiai közösséggel),
közreműködik a felsőoktatás informatikai hálózatának fejlesztési, finanszírozási terveinek kidolgozásában, az erre alapított szervezetek és bizottságok munkájában. Az egyetem dolgozóinak biztonságos hálózati kapcsolódási lehetőséget nyújt az egyetemi infrastruktúrához. Elkészíti, karbantartja és betartatja a hálózat működtetésével kapcsolatos egyetemi szabályzatokat.
65. Üzemeltetett számítókapacitását rendelkezésre bocsátja az egyetem központi és kiemelt funkciót
biztosító informatikai szolgáltatások számára és biztosítja az ezekhez szükséges magas fizikai
rendelkezésre állást. Ellátja a hálózatüzemeltetéshez kapcsolódó központi feladatokat: postamestere a mindenkor aktuális egyetemi tartománynak, védi a hálózatot a nem megengedett, rosszindulatú tevékenységekkel szemben, ezek érdekében vírusvédelmi megoldást üzemeltet. Feladatkörében együttműködik a kezelésében lévő infrastruktúrán működő szolgáltatások üzemeltető személyzetével, koordinálja az egyetemi szintű szoftverbeszerzéseket.

A József Attila Tanulmányi és Információs Központ
66. A József Attila Tanulmányi és Információs Központ a tanulási, oktatási, szolgáltatási és konferencia funkciókat valósít meg, mely minden egyetemi polgár és egyetemi szervezeti egység számára
igénybe vehető.
67. A rektor és a kancellár előterjesztése alapján a Szenátus dönt arról, hogy mely szervezeti egységek, szervezetek működhetnek a Központ területén.
68. A Központ a tanulási, oktatási, szolgáltatási és konferencia funkcióihoz kötődő szolgáltatások
tételes listáját, az ezzel kapcsolatos eljárások rendjét tanévenként hirdeti meg, melyet a rektor és a
kancellár hagy jóvá.
69. A Központ feladatát a kancellár irányítása alatt végzi.
70. A Központ működtetését Igazgatóság végzi, melynek vezetője a Központ igazgatója. Az igazgató
köteles gondoskodni akadályoztatás esetére történő helyettesítéséről. Az Igazgatóság feladata a
Központ hatékony működtetésének biztosítása, az üzemeltetés rendjének kialakítása, valamint a
Központ első bekezdésben meghatározott funkcióinak folyamatos fejlesztése. A Központ működéséről, kihasználtságáról, tanévenként éves beszámoló készül a rektor és a Szenátus részére.
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71. A Központ – mint bejegyzett Kongresszusi Központ – az egyetemi szervezeti egységeknek nyújtott szolgáltatások mellett városi, regionális, országos és nemzetközi eseményeknek és programoknak is helyszínt biztosít, külön erre a célra kialakított belső eljárásrend szerint.

SZTE Klebelsberg-Könyvtár
72. A Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára (rövidített név: SZTE KlebelsbergKönyvtár) szakirodalmi, információs, oktatási és kutatási feladatokat ellátó nyilvános tudományos
közgyűjtemény, egyetemi könyvtár. Az Nftv. 11. § (2)-ben foglaltak alapján biztosítja a könyvtári
szolgáltatást olyan módon, hogy ellátja az Nftv. 14. § (2)-ben rögzített feladatokat, amelyek magukban foglalják az 1997. évi CXL. tv. 55. §-ban részletezett nyilvános könyvtári, valamint ugyanezen tv. 63. §-ban részletezett, a tudományos és szakkönyvtári ellátás körébe tartozó feladatokat
is. Fenntartója a Szegedi Tudományegyetem, a könyvtár folyamatos és rendeltetésszerű működéséhez, a felsorolt alapfeladatok ellátásához szükséges feltételeket az SZTE biztosítja. Szakmai és
törvényességi felügyeletét az Emberi Erőforrások Minisztériuma, irányítását a kancellár látja el a
rektor szakmai felügyelete mellett.
73. Alapvető feladata, az Egyetem oktató, kutató és tanulmányi munkájához szükséges szakirodalmi
tartalomszolgáltatás és könyvtári információs ellátás biztosítása, a hagyományos és elektronikus
(digitális) dokumentumok beszerzése, szakszerű feltárása révén. A Könyvtár a dokumentumokhoz
és információkhoz történő hozzáférést és azok használatához a szaktájékoztatást hagyományos és
számítógépes olvasói tereiben és külön gyűjteményeiben biztosítja. Az Egyetemen központi
könyvtári feladatokat végez, biztosítja a Elektronikus Információ Szolgáltatás (EISZ) használatát,
nyilvános könyvtárként részt vesz az Országos Dokumentumellátó Rendszer (ODR) működtetésében. A Könyvtár biztosítja a hagyományos és virtuális tanulási környezetet, a tananyagok és a
szakirodalom elérhetőségét, tudománymetriai szolgáltatásokat nyújt, ellátja az Egyetem tartalomgazdai feladatait. A Klebelsberg Könyvtár, mint felsőoktatási szakkönyvtár és nyilvános könyvtár
megfelel a vonatkozó jogszabályokban előírt alapkövetelményeknek.
74. A Könyvtár tevékenységét a főigazgató irányításával, osztály-, egyes osztályokon belül csoportszerkezetben végzi. Az olvasószolgálati és informatikai területek közvetlen felügyeletét főigazgató helyettesek látják el. A főigazgató köteles gondoskodni akadályoztatás esetére történő helyettesítéséről.

Az Egyetemi Szaklevéltár
75. A Szegedi Tudományegyetem Szaklevéltára (továbbiakban: Levéltár) történeti értékű iratanyagokat
gyűjtő, információs és kutatási feladatokat ellátó nyilvános tudományos közgyűjtemény. Fenntartója a
Szegedi Tudományegyetem. Szakmai és törvényességi felügyeletét az Emberi Erőforrások Minisztériuma Levéltári Osztálya, valamint az emberi erőforrások minisztere által a Magyar Nemzeti Levéltár
főlevéltárosai közül kinevezett vezető szakfelügyelő látja el, irányítását a kancellár látja el a rektor
szakmai felügyelete mellett.
76. Alapvető feladata az Egyetem valamennyi egységében és mindazok jogelődeiben keletkezett történeti értékű irat-, fénykép- és mozgóképanyag egészének gyűjtése, őrizete és kutathatóvá tétele.
Ennek érdekében felügyeli és ellenőrzi az Egyetem egységeinek iratkezelését, az Iratkezelési szabályzat és az irattári tervek szakmai felülvizsgálatát, az irattárak állapotát és belső rendjét; átveszi
a történeti értékű anyagokat, s azokat rendezi, kezeli.
77. A Levéltár tevékenységét igazgató vezetésével végzi. Az igazgató köteles gondoskodni akadályoztatás esetére történő helyettesítéséről.
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Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
78. Az Idegennyelvi Kommunikációs Intézet az Egyetem hallgatói számára oktat nyelveket.
Irányítását a kancellár látja el a rektor szakmai felügyelete mellett. Az Intézetet intézetvezető vezeti. Az intézetvezető köteles gondoskodni akadályoztatás esetére történő helyettesítéséről.
79. Az Idegennyelvi Kommunikációs Intézet a Szenátus döntése alapján térítésmentes és térítésköteles
formában végez nyelvoktatást, mind a graduális képzésben részt vevők, mind a doktori iskola hallgatói számára.
80. Az Idegennyelvi Kommunikációs Intézet feladata általános nyelvi képzés, valamint kiemelt feladatként a karok szakmai profiljához illeszkedő szaknyelvi képzés biztosítása. Az Egyetemre érkező hallgatókat felkészíti a diplomaszerzés nyelvi követelményeinek teljesítésére.
81. Az Idegennyelvi Kommunikációs Intézet oktatáshoz szorosan illeszkedő feladata a nyelvvizsgára
történő felkészítés, a nyelvvizsgáztatás.

Füvészkert
82. A Füvészkert feladatát a kancellár irányítása alatt és a rektor szakmai felügyelete mellett látja el. A
szervezeti egységet igazgató vezeti. Az igazgató köteles gondoskodni akadályoztatás esetére történő helyettesítéséről. Növénygyűjteményét az Egyetem érintett karaival és egységeivel együttműködve felhasználja a növényi sokféleség oktatásában és kutatásában.
83. Fajgazdag, nemzetközi és hazai viszonylatban jelentős, regisztrált és magas szakmai színvonalon
kezelt élő növénykollekciót fejleszt és gondoskodik a fenntartásáról, különös tekintettel a nemzeti
és lokális szinten jelentős fajokra.
84. Állományát elérhetővé teszi minden oktatási intézmény, kutatóhely és a nagyközönség számára a
turizmus, tanulmányutak, természetismereti foglalkozások szervezésével, a média és a nyilvánosság bevonásával.

Szegedi Tudományegyetem Konfuciusz Intézet
85. Az SZTE Konfuciusz Intézet a Szegedi Tudományegyetem és a Shanghai Nemzetközi Tanulmányok Egyetem együttműködésével, a Kínai Nyelvoktatási Tanács (Hanban) támogatásával jött létre.
86. Az SZTE Konfuciusz Intézet a kancellár irányítása alatt látja el feladatait. Térítésmentesen kínai nyelvet oktat az Egyetem és a Dél-alföldi régió más oktatási intézményeinek hallgatói számára, illetve
tandíjmentes és térítéses kínai nyelvtanfolyamokat szervez felnőttoktatás keretében. Az Intézetet igazgató vezeti. Az igazgató köteles gondoskodni akadályoztatás esetére történő helyettesítéséről.
87. Az SZTE Konfuciusz Intézet támogatja az Egyetem és egyben valamennyi az Intézet kínaiul tanuló,
kiemelkedő teljesítményű hallgatóját a Hanban által felajánlott kínai ösztöndíjak megpályázásában
és elnyerésében.
88. Az SZTE Konfuciusz Intézet a nyelvoktatás mellett kínai kulturális programokat, kurzusokat, tréningeket szervez az érdeklődők számára.
89. Az SZTE Konfuciusz Intézet kiemelt feladata a Szegedi Tudományegyetem és Szeged városának
támogatása a magyar–kínai kétoldalú kapcsolatok terén.
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Szegedi Tudományegyetem Közalkalmazotti Tanács Iroda
90. Az Iroda ellátja, koordinálja a Közalkalmazotti Tanács adminisztratív és egyéb ügyintézői, ügyviteli titkársági feladatait. Az Iroda alkalmazottjait a kancellár nevezi ki és menti fel, a Közalkalmazotti
Tanács elnökének véleményének ismeretében. Az Iroda igazgatási és gazdálkodási irányítását a kancellár látja el.

A Hallgatói Szolgáltató Iroda
91. Az Iroda elsődleges feladata a Szegedi Tudományegyetem hallgatói részére mindazon hallgatói
szolgáltatások és az ezekhez kapcsolódó ügyfélszolgálat biztosítása, amelyeknek ellátása az egyetem adminisztratív kötelessége. A Hallgatói Szolgáltató Iroda vezetői feladatait az irodavezető
végzi. Az irodavezető köteles gondoskodni akadályoztatás esetére történő helyettesítéséről. Az
Iroda irányítását a kancellár látja el.
92. Az Iroda kiemelt feladatai:
– a hallgatói kifizetések kezelése,
– a hallgatói befizetések kezelése,
– a pénzügyi jellegű igazolások, számlák kiadása,
– a diákigazolvány-kezelés,
– a diákhitel-kezelés,
– az Egyetem csekkes befizetési rendszerével kapcsolatos feladatok ellátása,
– a hallgatói elektronikus könyvtámogatási rendszer működtetése,
– a kollégiumi nyilvántartás,
– a hallgatói természetbeni juttatások és pályázatok kezelése,
– az Egyetem elektronikus ügyintézési rendszerének fejlesztése, üzemeltetése,
– a hallgatói szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyfélszolgálat biztosítása.

Az EHÖK Iroda
93. Az EHÖK működési feltételeinek megteremtése végett az Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzati Irodát működtet, melynek dolgozói közalkalmazottak és hallgatók. Az irodavezetőt a kancellár nevezi ki és menti fel, az EHÖK elnök egyetértésével. Az Iroda igazgatási és gazdálkodási
irányítását a kancellár látja el. Ügyrendjét az EHÖK előterjesztésére a kancellár hagyja jóvá.

A Sportközpont
94. Feladata a képzésben és szabályzatokban előírt testnevelés, sport és rekreációs programokban a
képzési – oktatási feladatok ellátása, a hallgatók igényének és a lehetőségeknek megfelelő programválaszték (kurzusok) kialakítása a testnevelési foglalkozásokon. Feladatát a kancellár irányítása alatt, a rektor szakmai felügyelete mellett látja el. A Sportközpont vezetői feladatait igazgató
látja el. Az igazgató köteles gondoskodni akadályoztatás esetére történő helyettesítéséről.
95. Az Egyetem területén és feladatkörében – beleértve az intézményi és külföldi kapcsolatokat is –
megjelenő szabadidős sport és rekreációs programok megszervezése és lebonyolítása.
96. Az egyetemi sportegyesület szakmai munkájának segítése.
97. Az Egyetem csapatainak és versenyzőinek felkészítése és/vagy programjának megszervezése és
az intézmény méltó képviselete az Egyetemi és Főiskolai Bajnokságokon.
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Kollégiumok
98. Az Egyetem a hallgatók szálláslehetőségének biztosítására kollégiumokat tart fenn. A kollégium
vezetői teendőit az igazgató végzi. Az igazgató köteles gondoskodni akadályoztatás esetére történő helyettesítéséről. A kollégiumok feladataikat a kancellár irányítása alatt látják el.
99. A kollégium alapvető feladata, hogy lehetővé tegye a tanulmányok folytatását elsősorban a kedvezőtlen szociális körülmények között élő, az intézmény székhelyétől távol lakó, a Szegedi Tudományegyetemen hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók számára.
100. A kollégium szervezett formában szerepet vállal a hallgatók értelmiségi pályára való felkészítésében. Biztosítja a zavartalan tanulás feltételeit, és lehetőséget biztosít a hallgatók önképzéséhez,
testedzéséhez és a szabadidő hasznos eltöltéséhez.
101. Az önkormányzatiság elvének érvényesülésével demokratizmusra nevel, felkészít a hivatás gyakorlására és a közéleti szerepvállalásra. A kollégiumokban kollégiumi öntevékeny csoportok működhetnek,
létrehozásukat és működésüket a kollégiumok saját működési szabályzatukban rögzítik.
102. A kollégiumi együttélés részletes szabályait a kollégium házirendje tartalmazza.
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VII. FEJEZET:
Az egyetem központi gazdálkodásirányítási és igazgatási egységei
Nftv. 8. § (5) A felsőoktatási intézmény – az alapító okiratában meghatározottak szerinti feladatainak ellátásához – intézményt, szervezeti egységet hozhat létre és tarthat fenn.
Nftv. 75.§ (4) Állami felsőoktatási intézmény esetén
b) a belső ellenőrzési vezető megbízásának és a megbízása visszavonásának jogát a fenntartó előzetes egyetértésével a kancellár gyakorolja.

1. Az Egyetem működtetési feladatainak ellátásához az alábbi gazdasági, belső ellenőrzési feladatot
ellátó, műszaki szolgáltató és igazgatási, szervezési egységeket hozza létre:
a) Belső Ellenőrzési Osztály,
b) Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ,
c) Gazdasági Igazgatóság,
d) Létesítménygazdálkodási Igazgatóság,
e) Rektori Kabinet Iroda,
f) Kancellári Kabinet Iroda.
A jelen pontban meghatározott központi gazdálkodásirányítási és igazgatási szervezeti egységek
feladatait, vezetői valamint munkatársai, illetőleg a gazdasági szervezet főigazgatója feladatellátásával összefüggő hatáskörgyakorlásának rendjét és a feladatellátás szerkezeti kereteit – figyelemmel
a rektorral fennálló együttműködési kötelezettségre – a gazdálkodásra és igazgatásra vonatkozó törvények, egyetemi szabályzatok és a kancellár által utasításban kiadott ügyrend szabályozza.

A Belső Ellenőrzési Osztály
1.

A belső ellenőrzés egy független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység. A belső ellenőrzés ellenőrzési hatóköre kiterjed mind a jogszabályok, irányelvek és eljárások betartásának ellenőrzésére, mind a költségvetési bevételek és kiadások valamint az Egyetem tevékenysége
gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének vizsgálatára az államháztartási gazdálkodás megbízhatósága és átláthatósága érdekében. A belső ellenőrzés a felelős egyetemi irányítás és monitoring elemeként működik. Célja, hogy az Egyetem belső kontrollrendszerét és eredményességét értékelje, illetve fejlessze a kockázatkezelési, az ellenőrzési és az irányítási eljárásainak hatékonyságát. A függetlenített belső ellenőrök által végzett ellenőrzést a Belső Ellenőrzési
Osztály látja el.

2.

A belső ellenőrök funkcionális függetlenségének biztosítása – különös tekintettel az ellenőrzési
programok kidolgozására, az ellenőrzési módszerek kiválasztására, az ellenőrzési jelentésekre és
javaslattételre vonatkozóan – a kancellár felelőssége, az másra át nem ruházható. A Szegedi Tudományegyetem Belső Ellenőrzési Osztálya a tevékenységét a Kancellárnak közvetlenül alárendelve végzi, és jelentéseit közvetlenül neki küldi meg. A belső ellenőrzési osztályvezetőt a fenntartó előzetes egyetértésével a Kancellár bízza meg illetve vonja vissza a megbízását. A belső ellenőrzés részletes szabályait a Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza.

Az Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ
3. Az Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ – továbbiakban Központ – az Egyetemet átfogó
igazgatási, jogi, humánpolitikai és szervezési munkát segítő és irányító szervezeti egység, melynek
élén az igazgatásszervezési és szolgáltatási főigazgató áll. A Központ feladatait a kancellár közvetlen irányítása alatt látja el. Az igazgatásszervezési és szolgáltatási főigazgató jogait és kötelezettségeit a kancellár határozza meg.
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4. Felügyeletet gyakorol az Egyetem karai, más szervezeti egységeinek igazgatási, jogi, humánpolitikai és szervezési tevékenysége felett.
5. A Központ kiemelten segíti az Egyetem magasabb vezetőinek igazgatási, jogi, humánpolitikai és
szervezési tevékenységét.

A Gazdasági Igazgatóság
6.

A Gazdasági Igazgatóság felel az Egyetem gazdasági, pénzügyi, kontrolling, számviteli, feladatok
ellátásáért- valamint a bér- és munkaügyi folyamatok támogatásáért. Ellátja a Klinikai Központ
gazdasági tevékenységével kapcsolatos a jelen Szabályzat V. Fejezet 74. pontjában foglalt feladatokat (keretgazdálkodási, a pénzügyi- és számviteli, a bér- és munkaügyi). Az igazgatóság élén a
gazdasági igazgató áll. Az Igazgatóság működése a gazdasági szervezet főigazgatójának közvetlen felügyelete alatt történik. A gazdasági igazgató jogait és kötelezettségeit a kancellár határozza
meg.

A Létesítménygazdálkodási Igazgatóság
7.

A Létesítménygazdálkodási Igazgatóság felel az Egyetem vagyongazdálkodásáért, ideértve a műszaki, létesítményhasznosítási, üzemeltetési, logisztikai, szolgáltatási, beszerzési, közbeszerzési
ügyeket, valamint a használatában lévő vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok
teljesítését. Ellátja a Klinikai Központ gazdasági tevékenységével kapcsolatos a jelen Szabályzat
V. Fejezet 74. pontjában foglalt (műszaki, közbeszerzési, az üzemeltetési és a készletgazdálkodási) feladatokat. Az igazgatóság élén a létesítménygazdálkodási igazgató áll. Az Igazgatóság működése a gazdasági szervezet főigazgatójának közvetlen felügyelete alatt történik. A Létesítménygazdálkodási igazgató jogait és kötelezettségeit a kancellár határozza meg.

A gazdasági szervezet főigazgatója
8.

A Gazdasági Igazgatóság és a Létesítménygazdálkodási Igazgatóság képezi az Egyetem gazdasági
szervezetét, amelynek élén a gazdasági szervezet főigazgatója áll, aki az Egyetem – Nftv. 13/A. §
(2) f) pontja szerinti – gazdasági vezetője. A kancellár bízza meg a gazdasági szervezet főigazgatóját, valamint vonja vissza a megbízását. A gazdasági szervezet főigazgatójának jogait és kötelezettségeit a kancellár határozza meg. A gazdasági szervezet főigazgatója a kancellár közvetlen
irányítása alatt látja el a gazdasági szervezet vezetését.

Rektori Kabinet Iroda
9.

A Rektori Kabinet Iroda gondoskodik a rektor számára a személyi titkári, adminisztratív és egyéb
ügyintézői, ügyviteli titkársági feladatok ellátásáról, koordinálásáról. Feladatait a rektor szakmai
irányítása alapján látja el. Az Iroda vezetője a kabinetvezető. A kabinetvezető irányítja a rektori titkársági feladatok ellátását.

Kancellári Kabinet Iroda
10. A Kancellári Kabinet Iroda gondoskodik a kancellár számára a személyi titkári, adminisztratív és
egyéb ügyintézői, ügyviteli titkársági feladatok ellátásáról, koordinálásáról. Feladatait a kancellár
szakmai irányítása alapján látja el. Az Iroda vezetője a kabinetvezető. A kabinetvezető irányítja a
kancellári titkársági feladatok ellátását.
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VIII. FEJEZET:
Az egyetemen működő érdekképviseleti szervek
Kjt. 14. § (1) A részvételi jogokat a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottak közössége nevében az általuk közvetlenül választott közalkalmazotti tanács, illetve közalkalmazotti képviselő gyakorolja.
(2) Közalkalmazotti tanácsot kell választani minden olyan munkáltatónál, ahol a közalkalmazottak létszáma a
tizenöt főt eléri. A tizenöt főnél kevesebb közalkalmazottat foglalkoztató munkáltatónál közalkalmazotti képviselőt kell választani.

A Közalkalmazotti Tanács
1.

Az Egyetemen választott Közalkalmazotti Tanács működik.

2.

A Közalkalmazotti Tanácsot a törvényben meghatározott kérdésekben egyetértési és véleményezési jog illeti meg.

3.

A Közalkalmazotti Tanács és a munkáltató kapcsolatrendszerét érintő, valamint a (2) bekezdésben
említett jog gyakorlásával kapcsolatos egyes kérdéseket a munkáltató és a Közalkalmazotti Tanács által együttesen megalkotott Közalkalmazotti Szabályzat állapítja meg.

A Szakszervezetek
4.

Az Egyetemen Szakszervezetek működhetnek.

5.

A Szakszervezetet megilleti a működés, az érdekképviselet, a tájékozódás, és tájékoztatás joga.

6.

A szakszervezet a Munka törvénykönyvének rendelkezései szerint jogosult a Kollektív Szerződés
megkötésére.

7.

A jogszabályokban meghatározott módon, képviseleti, véleményezési és egyeztetési jog illeti meg.

8.

Az Egyetemen működő reprezentatív szakszervezetekről az Egyetem Kollektív Szerződésében
kell rendelkezni.

Az Egyetemi Érdekegyeztető Tanács
Nftv. 38. § (1) A felsőoktatás ágazati jelentőségű munkaügyi, szociális, élet- és munkakörülményekkel, valamint a személyi
juttatásokkal kapcsolatos kérdéseinek egyeztetésére Felsőoktatási Érdekegyeztető Tanács keretében kerül
sor. A Felsőoktatási Érdekegyeztető Tanács munkájában az ágazat reprezentatív szakszervezeteinek képviselői, a Magyar Rektori Konferencia képviselője, a miniszter és a képzésben érdekelt miniszterek képviselői
vesznek részt.
(2) A felsőoktatási intézményekben az intézményi szakszervezet és a munkáltató részvételével Intézményi Érdekegyeztető Tanács (a továbbiakban: Tanács) működhet. A Tanács szervezetét és működési rendjét a felsőoktatási intézmény és az intézményi szakszervezet megállapodásban rögzíti.
(3) A felsőoktatási intézményben működő reprezentatív szakszervezet kezdeményezésére a Tanács létrehozása és
működtetése kötelező.

9.

Az Egyetemen az intézményi szakszervezet és a munkáltató részvételével Egyetemi Érdekegyeztető Tanács működik.

10. A Tanács szervezetét és működési rendjét külön Szabályzat rögzíti.
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A Hallgatói Önkormányzat
Nftv. 60. § (1) A felsőoktatási intézményekben a hallgatói érdekek képviseletére – a felsőoktatási intézmény részeként –
hallgatói önkormányzat működik. A hallgatói önkormányzatnak – a 63. §-ban meghatározott kivétellel –
minden hallgató tagja, választó és választható. A hallgatói önkormányzat az e törvényben meghatározott jogosítványait akkor gyakorolhatja, ha
a) megválasztotta tisztségviselőit, és jóváhagyták az alapszabályát, és
b) a hallgatói önkormányzati választásokon a felsőoktatási intézmény teljes idejű nappali képzésben részt
vevő hallgatóinak legalább huszonöt százaléka igazoltan részt vett.
(2) A hallgatói önkormányzat alapszabálya határozza meg a hallgatói önkormányzat működésének a rendjét. Az
alapszabályt a hallgatói önkormányzat küldöttgyűlése fogadja el, és a szenátus jóváhagyásával válik érvényessé. Az alapszabály jóváhagyásáról a szenátusnak legkésőbb a beterjesztést követő harmincadik nap eltelte utáni első ülésen nyilatkoznia kell.
(2a) A hallgatói önkormányzat tisztségviselője
a) megbízatási ideje - valamennyi hallgatói önkormányzati tisztségének időtartamát egybeszámítva - legfeljebb négy év lehet,
b) nem tölthet be olyan intézményi társaságban vezető tisztségviselői feladatokat, nem lehet tagja a felügyelőbizottságnak, nem láthat el könyvvizsgálói feladatot, amelyet a felsőoktatási intézmény hozott létre, vagy
amelyben részesedéssel rendelkezik.
(3) Az alapszabály jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az jogszabálysértő vagy ellentétes a felsőoktatási
intézmény szervezeti és működési szabályzatával. Az alapszabályt, illetve módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a szenátus a meghatározott határidőn belül nem nyilatkozott.
(4) A hallgatói önkormányzat működéséhez és a feladatai elvégzéséhez a felsőoktatási intézmény biztosítja a feltételeket, amelynek jogszerű felhasználását, a hallgatói önkormányzat törvényes működését ellenőrizni köteles. A hallgatói önkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja a felsőoktatási intézmény helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza a felsőoktatási intézmény működését.
(5) A hallgatói önkormányzat az e törvényben meghatározott jogainak megsértése esetén – beleértve azt is, ha az
alapszabályának jóváhagyását megtagadják – a közléstől számított harminc napon belül jogszabálysértésre
vagy intézményi szabályzatban foglaltakba ütközésre hivatkozással bírósághoz fordulhat.
(6) A bíróság nemperes eljárásban, soron kívül határoz. A határidő jogvesztő. A bíróság a döntést megváltoztathatja. Az eljárásra a Fővárosi Törvényszék az illetékes. A kérelem benyújtásának a döntés végrehajtására
halasztó hatálya van.
(7) A hallgatói önkormányzat dönt működéséről, a működéséhez biztosított anyagi eszközök, állami támogatás és
saját bevételek felhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról, az intézményi tájékoztatási rendszer létrehozásáról és működtetéséről. A hallgatói önkormányzat részére érdekképviseleti tevékenysége körében utasítás nem
adható.
Nftv. 61. § (1) A hallgatói önkormányzat egyetértési jogot gyakorol a szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és
módosításakor, az alábbi körben:
a) térítési és juttatási szabályzat,
b) az oktatói munka hallgatói véleményezésének rendje,
c) tanulmányi és vizsgaszabályzat.
(2) A hallgatói önkormányzat közreműködik az oktatók oktatói tevékenységének hallgatói véleményezésében, továbbá egyetértési jogot gyakorol az ifjúságpolitikai és hallgatói célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor.
(3) A hallgatói önkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a felsőoktatási intézmény működésével és
a hallgatókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata határozza meg azokat az ügyeket, amelyekben a hallgatói önkormányzat véleményét ki kell kérni, illetve
amely ügyekben dönt.
(4) A hallgatói önkormányzat a jogait az alapszabályában rögzített módon gyakorolja.
(5) Az intézkedésre jogosult személy vagy szervezet a hallgatói önkormányzat javaslatára harminc napon belül a szenátus esetén a harmincadik napot követő első ülésen - érdemi választ köteles adni.

11. Az Egyetem valamennyi beiratkozott hallgatója alkotja – a doktori képzésben részt vevők kivételével – az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatot.
12. Az EHÖK jogait az Nftv.-ben meghatározott módon a SZTE EHÖK Választmánya által elfogadott
és a Szenátus által jóváhagyott Alapszabálya szerint gyakorolja. Az Alapszabály a Szenátus jóváhagyásával válik érvényessé.
A Szenátus az EHÖK Választmánya által delegált tagjainak (hallgatói képviselők) összetételét az
EHÖK Alapszabálya határozza meg.
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A hallgatói önkormányzat az e törvényben meghatározott jogosítványait akkor gyakorolhatja, ha
megválasztotta tisztségviselőit, a Szenátus jóváhagyta az alapszabályát, továbbá a hallgatói önkormányzati választásokon az Egyetem teljes idejű nappali képzésben részt vevő hallgatóinak legalább
huszonöt százaléka igazoltan részt vett.
13. Az EHÖK szervezetét és működését a maga által elkészített és a Választmány által elfogadott,
továbbá a Szenátus által jóváhagyott alapszabály határozza meg.
14. Az egyetemi hallgatói önkormányzat 2 szinten szerveződik:
a) Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (a továbbiakban: EHÖK),
b) Kari Hallgatói Önkormányzat (a továbbiakban: Kari HÖK).
15. A hallgatói önkormányzatok felsőbb jogszabályok figyelembevételével megalkotják saját működésük rendjére vonatkozó szabályzataikat, melyekben rendelkezni kell az önkormányzat struktúrájáról, képviseleti rendszeréről, választások rendjéről, döntéshozatali mechanizmusairól, gazdasági
működéséről stb.
16. A hallgatói önkormányzatok tagjai tisztségviselőket az EHÖK Alapszabályában meghatározott
rendelkezéseknek megfelelően választják meg. A választásokat kizárólagosan az EHÖK Alapszabályában meghatározott választási szervek bonyolítják le.
17. A Kari HÖK-öket a kari HÖK elnökök, az EHÖK-öt az EHÖK elnök képviseli.
18. A Szenátusnak tagjai a jelen Szabályzat III. fejezet 16. pontjában rögzített és a jelen fejezet 12.
pontja alapján meghatározott hallgatói képviselők.
19. A Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) dönt mindazon kérdésekben, amelyek az Egyetem hallgatóságának önigazgatásával, önkormányzatával kapcsolatosak.
20. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat feladatát a Szenátus által jóváhagyott alapszabálya határozza meg, amely az SZMSZ mellékletét képezi.
21. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat joga, hogy
a) javaslatot tegyen az Egyetemi Hallgatói Juttatási és Térítési Bizottság a Szenátus felé az Nftv.
85/A. § (1) bekezdés a) c) d) e) és f) pontja szerinti, a hallgatói juttatásokhoz nyújtott támogatás keretösszegének éves felosztására, amiről a Szegedi Tudományegyetem költségvetésének
részeként a Szenátus dönt,
b) javaslatot tegyen ösztöndíj- és egyéb támogatásainak szabályzatára vonatkozóan és azt egyetértés végett az Egyetemi Hallgatói Juttatási és Térítési Bizottság véleményezését követően a
Szenátus elé terjessze elfogadásra.
22. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat jár el az eseti és állandó támogatások ügyében. Az ügyintézés ellátását a Szegedi Tudományegyetem Gazdálkodási Szabályzata továbbá az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és a Gazdasági Igazgatóság közösen megalkotott külön pénzügyi szabályzat
szerint a Hallgatói Szolgáltató Iroda látja el.
23. A Szenátus határozata alapján az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat rendelkezésre bocsátott és –
a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 9. § (6) bekezdése alapján – működésére biztosított pénzeszközök felett az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat a Gazdasági Igazgatósággal közösen megalkotott
– a kancellár által jóváhagyott – külön pénzügyi szabályzat szerint gazdálkodik.
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24. A hallgatói önkormányzat előzetesen véleményezi a kollégiumi igazgatók megbízását és felmentését.
25. A hallgatókat a hallgatói önkormányzat keretében kifejtett munkájuk miatt semmilyen hátrány nem
érheti.
26. A hallgatói érdekek letéteményese a hallgatói önkormányzat; a hallgatói önkormányzat tevékenysége a hallgatókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A hallgatói önkormányzat tevékenységét
választott tisztségviselői útján önállóan látja el; az egyetem vezetésének hatáskörébe tartozó
ügyek tekintetében a rektorral és/vagy a kancellárral működik közre. A rektor vagy a kancellár
ezen hatásköre át nem ruházható és ezek gyakorlására (ellátására) más tisztség nem nevezhető ki.
27. Az EHÖK egyetértése szükséges a jelen Szabályzat hallgatói önkormányzatokat érintő fejezeteinek módosításához.

A Doktorandusz Önkormányzat
Nftv.63. § (1) A doktori képzésben részt vevők intézményi képviseletét a felsőoktatási intézmény részeként működő doktorandusz önkormányzat látja el. A doktorandusz önkormányzatnak minden doktorandusz a tagja, választó és
választható. A doktorandusz önkormányzat működésére egyebekben a 60. § (1)–(6) bekezdésében foglaltakat
kell megfelelően alkalmazni. A 61. §-ban foglalt egyetértési, véleményezési, javaslattételi jogosultságokat a
doktoranduszok tekintetében a doktorandusz önkormányzat gyakorolja.

28. A Doktorandusz Önkormányzatnak minden doktorandusz a tagja, választó és választható.
29. A Doktorandusz Önkormányzat jogait és kötelezettségeit az Nftv.-ben meghatározott módon a Szenátus által jóváhagyott Alapszabálya szerint gyakorolja. Az Alapszabály a Szenátus jóváhagyásával
válik érvényessé.
30. A doktorandusz önkormányzat működésére egyebekben az Nftv. 60. § (1)–(6) bekezdésében, valamint a 61. §-ban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.
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IX. FEJEZET:
Az egyetem vezetését segítő testületek
Nftv. 12. § (5) Ha a szenátus által létrehozott bizottság, illetve tanács hallgatókat érintő ügyekben is eljár, biztosítani kell,
hogy a bizottság munkájában részt vehessenek a hallgatók képviselői is a kreditátviteli bizottság kivételével.
A szenátus a hallgatók tanulmányi, vizsga- és szociális ügyeinek intézésére állandó bizottságot hoz létre. A
hallgatókat érintő ügyekben eljáró bizottságban biztosítani kell a hallgatók részvételét, azzal a megkötéssel,
hogy a tanulmányi, vizsga és szociális ügyek intézésére létrehozott állandó bizottságban a hallgatók által delegált tagok száma nem lehet kevesebb mint a bizottság tagjainak huszonöt százaléka.

1. A Szenátus saját működésének, az Egyetem vezetésének elősegítésére, meghatározott oktatási, tudományos, igazgatási, gazdasági és egyéb kérdések elemzésére, javaslatok kidolgozására, döntések
előkészítésére, azok végrehajtásának ellenőrzésére, valamint a hallgatói ügyeknek és az Egyetemre
felvételre jelentkezők ügyeinek intézésére állandó vagy alkalmi bizottságokat hozhat létre.
2. A Szenátus állandó bizottságai:
a) Egyetemi Doktori Tanács,
b) Egyetemi Tudományos Tanács,
c) Egyetemi Habilitációs Bizottság,
d) Egyetemi Kreditátviteli Bizottság,
e) Egyetemi Kollégiumi Tanács,
f) Köznevelési Bizottság,
g) Kulturális Bizottság (Kuratórium),
h) Sport- és Rekreációs Bizottság,
i) Minőségpolitikai Bizottság,
j) Stratégiai Bizottság,
k) Hallgatói Ügyek Jogorvoslati Kollégiumának Tanácsa,
l) Innovációs Bizottság,
m) Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság,
n) Dolgozói Esélyegyenlőségi Bizottság,
o) Oktatási és Képzési Bizottság,
p) Gazdasági Bizottság,
q) Egyetemi Hallgatói Juttatási és Térítési Bizottság.
3. Az állandó bizottságok tagjait – a rektor javaslatára, a kancellár véleményének ismeretében – a
Szenátus választja három évi időtartamra. A bizottságok elnökéül lehetőség szerint a Szenátus valamely tagját kell megválasztani. Az Szenátus határozatában feljogosíthatja a rektort, hogy a bizottság tagjait a megválasztott elnök javaslatára bízza meg.
4. A Szenátus bizottságaiban biztosítani kell a hallgatók képviseletét oly módon, hogy az állandó bizottságok hallgatói képviselőit az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya értelmében delegálja. A bizottságok hallgatói képviselői mandátumairól a Szenátus, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat előterjesztése alapján dönt.
5. Az egyes bizottságok szervezeti és működési eljárási rendjét a bizottságok maguk alkotják meg és azt a
rektor a kancellár véleményének ismeretében hagyja jóvá.
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X. FEJEZET:
Az egyetem által alapított, illetve részvételével működő
intézményi társaságok
UNIVERSITAS-SZEGED Szolgáltató Nonprofit Kft.
1. A Cg.06-09-014183 cégjegyzékszámú UNIVERSITAS-SZEGED Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Kft. (székhely: 6722 Szeged, Ady tér 10.) célja, hogy az SZTE hallgatóinak magas színvonalú,
ugyanakkor kedvező árú szolgáltatást nyújtson a hallgatói élet minden területén. A Kft. a bevételeit
visszaforgatja, kedvezőbb árszínvonalú szolgáltatások elérése érdekében, illetve a nonprofit tevékenységeinek fejlesztésére fordítja.

SZOTE Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
2. A Cg.06-09-014191 cégjegyzékszámú SZOTE Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos körút 107.) elsődleges feladata a Szegedi Tudományegyetem betegellátó intézményeiben keletkező speciális kezelést igénylő fertőzésveszélyes
egészségügyi hulladékok keletkezés helyéről az ártalmatlanítóhoz történő eljuttatása. E tevékenységet a Dél-Alföld más városainak betegellátó intézményeiben is elvégzi, továbbá biztosítja a háziorvosi-magánegészségügyi szegmensből származó hulladékok átvétele is.

Az „SZTE Tangazdaság” Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
3. A Cg.06-09-012022 cégjegyzékszámú „SZTE Tangazdaság” Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.), fő feladata, hogy a hallgatók
számára biztosítsa az elmélet mellett a gyakorlati ismeretek elsajátítását. Fő tevékenysége a gabonafélék, egyéb évelő növények termesztése, a tejhasznú szarvasmarha, a juh, a kecske, sertés, baromfi, és
egyéb állat tenyésztése, illetve a vadgazdálkodás, üzletvezetés is a tevékenységi körbe sorolható.

1000 Mester Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt”
4. A Cg.06-09-012699 cégjegyzékszámú 1000 Mester Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” (székhely: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84–86.) célja volt a
minőségi szakképzéshez való jobb hozzáférés biztosításának és a helyi munkaerő piaci igények kielégítésének elősegítése, összehangolt – az érdekelt és érintett felek egyetértésén alapuló – szakképzés-fejlesztési
irányok meghatározásának, a koordináció javításának, fejlesztési források hatékony felhasználásának biztosítása, továbbá a szakmai képzés színvonalának és a szakmai tudás presztízsének növelése.

DEAK Kooperációs Kutatási Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
5. A Cg.06-10-000354 cégjegyzékszámú DEAK Kooperációs Kutatási Zártkörűen Működő Nonprofit
Részvénytársaság (székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.) célja, hogy menedzsment szervezetként segítse a Szegedi Tudományegyetemen és az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontjában
rendelkezésre álló kutatási kapacitás és konkrét kutatási eredmények ipari és gazdasági célú felhasználását. Hatékony projektmenedzsmentet és a pályázati lehetőségek maximális kihasználását
kínálja leendő és potenciális partnereinek.
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BIOPOLISZ Szegedi Innovációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
6. A Cg.06-09-008999 cégjegyzékszámú BIOPOLISZ Szegedi Innovációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.) célja, hogy elősegítse az egyetemiakadémiai és vállalati kutatóhelyeken létrejött szellemi alkotások gazdasági hasznosítását és iparjogvédelmi oltalomszerzését, gazdasági hasznot biztosítva a kutatóknak és a feltalálóknak.

InnoGeo Kutató és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság
7. A Cg.06-09-011983 cégjegyzékszámú InnoGeo Kutató és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.) célja olyan geotermikus technológia-fejlesztő hálózat és központ, valamint effektív hálózat-menedzsment létrehozása, mely képes a termálenergetikával kapcsolatos régiós fejlesztések koordinálására, a gazdasági, technológiai
és környezeti szempontok között optimális egyensúly kialakítására.

ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság
8. A Cg.06-09-015211 cégjegyzékszámú ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.) feladata egy rendkívül rövid
impulzusidejű kutató szuperlézer megépítése és működtetése.

DABIC Dél-Alföldi Bio-Innovációs Centrum Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
9. A Cg.06-09-014065 cégjegyzékszámú DABIC Dél-Alföldi Bio-Innovációs Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6600 Szentes, Alsó rét 154.) célja az élelmiszerbiztonsági
monitoring, a regionális élelmiszer minőségbiztosítási és bioélelmiszer előállítási hálózat megszervezése és működtetése, továbbá technológiai kísérletek végzése, genomikai kutatásokban való közreműködés, oktatás, szaktanácsadás.

UNI-MED Szeged Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
10. A Cg.06-09-011070 cégjegyzékszámú UNI-MED Szeged Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhely: 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.) fő tevékenysége a Szegedi
Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központtal karöltve, hogy Magyar és külföldi
ügyfelek részére, térítéses járó- és fekvőbeteg ellátásszervezést biztosítson. Laboratóriumi és eszközös vizsgálatokra is lehetőséget biztosít, a szakorvosi vizsgálat mellett!

GIK 2005 Genomikai Innovációs Központ Kft. „felszámolás alatt”
11. A Cg.06-09-010357 cégjegyzékszámú GIK 2005 Genomikai Innovációs Központ Kft. „felszámolás alatt” (székhely: 6723 Szeged, Római körút 21.) fő tevékenysége épületépítési projekt szervezése.
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EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 3199

HARMADIK RÉSZ
XI. FEJEZET:
Az egyetem működési rendje
Az egyetemen folytatott képzések alapításának, indításának
és folytatásának rendje
1. Az Egyetem alapképzést (BA,/BSc), mesterképzést (MA,/MSc), osztatlan képzést, doktori képzést,
szakirányú továbbképzést, felsőoktatási szakképzést folytat, valamint ezeken felül tanfolyami és
más felnőttképzést, illetve egyéb képzéseket folytathat magyar és idegen nyelven.
2. A doktori képzés (PhD) kivételével az (1) bekezdésben meghatározott képzések előkészítésének,
megszervezésének, indításának és folytatásának szabályait az Oktatási Igazgatóság ügyrendje és az
Oktatási együttműködés szabályzata tartalmazza. A doktori képzésről a Szenátus által elfogadott, a
jelen Szabályzat mellékletét képező doktori szabályzatban kell rendelkezni.
3. Az alapképzésben, mesterképzésben osztatlan képzésben, felsőoktatási szakképzésben és a szakirányú
továbbképzésben a képzési és kimeneti követelmények módosítását, illetve új követelmények meghatározását, új képzés indítását, a szakfelelős változását az Egyetem bármely oktatási szervezeti egysége
kezdeményezheti az illetékes Kari Tanácsnál.
4. A Kari Tanács döntése alapján a kar vezetője kezdeményezi az oktatási rektorhelyettesnél – az előterjesztés és a Kari Tanács határozatának egyidejű megküldésével – a javaslat Szenátus elé terjesztését, amennyiben a módosítás szenátusi döntést igényel. Több karhoz tartozó képzés esetén az
együttműködő karok Kari Tanácsainak határozatát is be kell szerezni.
5. Az előterjesztés feltétele, hogy az Oktatási Igazgatóság ellenőrizze az előterjesztés nem szakmai
szempontú előírásoknak való megfelelését, valamint, hogy arról ezt követően az Oktatási és Képzési Bizottság, tanárképzés esetén az SZTE Tanárképző Központ is véleményt nyilvánítson.
6. A tanfolyami és más felnőttképzést, illetve egyéb képzést az Egyetem bármely szervezeti egysége
az SZTE Felnőttképzési Központon keresztül, kötelező regisztráció és az eljárásrend betartásával
indíthat.
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XII. FEJEZET:
Az egyetemen folytatott egyéb oktatási tevékenység
1. Az egyetem óvó-, tanító-, tanár- és gyógypedagógus-képzési feladatainak megvalósítása érdekében
gyakorlóintézményeket tart fenn.
2. A gyakorlóintézmény feladata a köznevelési feladatokon túl, hogy – az Egyetem irányításával és a
képzés szerves részeként – gondoskodjék a pedagógusjelöltek gyakorlati képzéséről.
3. A köznevelési intézmények – az adott szak képzéséért felelős szervezeti egység döntése alapján –
részt vehetnek egyes szakok szakmai gyakorlatainak lebonyolításában.
4. A köznevelési intézmények általános feladatait és működését a hatályos jogszabályok, e Szabályzat,
az egyes intézmények sajátos feladatait összegző intézményi programok (az óvodai nevelési és iskolai pedagógiai program, foglalkozási terv, program vagy munkaterv, intézményi minőségirányítási program), a jelen Szabályzat keretei között az intézmény szervezeti és működési szabályzatai határozzák meg.
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EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 3201

XIII. FEJEZET:
Az egyetemen folytatott kutatási tevékenység rendje
A kutatási tevékenység alapelvei
1. Az Egyetem az oktatók, kutatók, hallgatók számára biztosítja a tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység szabadságát, támogatja feltételeinek megvalósítását.
2. Az Egyetem oktatóinak, kutatóinak a jelen Szabályzat keretei között kötelessége tudományos munka folytatása, illetve az oktatók, kutatók jogosultak tudományos (művészeti) célú pályázatok benyújtására, a munkaköri feladataikból származó feladatok mellett a maguk választotta tudományos
téma kutatása. Az oktatók és kutatók tudományos kutatási eredményeik közzétételére a szellemi tulajdon kezeléséről szóló szabályzat rendelkezései szerint jogosultak.
3. A tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység finanszírozásának forrásai:
a) a pályázatok,
b) a normatív támogatás,
c) a hasznosító vállalkozásból származó bevételek.

A kutatási pályázatok
4. A pályázatok benyújtására jogosultak – a pályázati kiírástól függően – a jelen Szabályzat hatálya alá
tartozó szervezeti egységek és személyek, illetve az együttműködésükkel létrejövő kollektíva.
5. A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a vonatkozó jogszabályoknak, a pályázati
kiírásnak, a pályázatokkal kapcsolatos szerződéseknek és a Szenátus által elfogadott, a jelen Szabályzat mellékletét képező pályázati szabályzatnak, illetve az egyetemi és kari tanácsi határozatoknak megfelelően kell elvégezni.
6. A kutatási tevékenységre vonatkozó részletes szabályokat a Szenátus által elfogadott és a jelen Szabályzat mellékletét képező kutatási szabályzatban kell rögzíteni.
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XIV. FEJEZET:
Az egyetem együttműködése más szervezetekkel
Nftv. 12. § (3) A szenátus
g) a fenntartó egyetértésével dönt
ga) fejlesztés indításáról,
gb) az intézmény vagyongazdálkodási tervéről,
gc) gazdálkodó szervezet alapításáról, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzéséről.
Nftv. 86. § (1) A felsőoktatási intézmény gazdasági tevékenysége körében minden olyan döntést meghozhat, intézkedést
megtehet, amely hozzájárul az alapító okiratában meghatározott feladatainak végrehajtásához, feltéve, hogy
ezzel nem veszélyezteti az alapfeladatainak végrehajtását, a közpénzek és a közvagyon hatékony felhasználását, így különösen: szerződést köthet, társulhat, gazdálkodó szervezetet alapíthat, a rendelkezésére bocsátott
vagyont (a továbbiakban: felsőoktatási intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon) használhatja és a vagyonkezelési szerződésében foglaltaknak megfelelően hasznosíthatja.
(2) A felsőoktatási intézmény kötelezettsége a rendelkezésére álló források rendeltetésszerű, gazdaságos felhasználása, a szellemi és egyéb vagyon védelme.
(3) Az állami felsőoktatási intézmény vagyongazdálkodására a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás elveit és feltételrendszerét meghatározó jogszabályok az irányadók.

1. Az Egyetem az alapító okiratában meghatározott feladatok ellátása céljából a feladatai ellátásában
érdekelt hazai vagy külföldi szervezettel, illetve természetes személlyel megállapodás alapján
együttműködhet.
2. Az együttműködési megállapodást írásba kell foglalni. Az együttműködés irányulhat különösen: a
képzési programok vagy más programok, tantervek kidolgozására, a képzés, a gyakorlati képzés
megszervezésére, a tanulmányok beszámítására, a pályázatok kidolgozására, lebonyolítására, a kutatási és fejlesztési feladatok megoldására.
3. Az Egyetem megállapodhat különösen:
a) a Magyar Tudományos Akadémiával, annak intézményeivel és más kutatóintézetekkel közös kutatási, képzési feladatok ellátására,
b) másik felsőoktatási intézménnyel közös képzésre és közös oklevél kiadására,
c) szakközépiskolával felsőoktatási szakképzés feladatainak ellátására,
d) köznevelési intézménnyel gyakorlóhelyek működtetésére,
e) gazdálkodó szervezettel, alapítvánnyal, kamarával oktatási, tudományos kutatási szervezeti egység finanszírozására, támogatására, továbbá ösztöndíj létesítésére.
4. Az együttműködési megállapodásra vonatkozó részletes szabályokat rektori utasítás tartalmazza.
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XV. FEJEZET:
Az egyetem minőségfejlesztési rendszere
1. A Szegedi Tudományegyetem minőségfejlesztési rendszerének két fő eleme a minőségértékelés és a
minőség alapú vezetés megvalósítása; a mindenkori működési paraméterekhez igazítva biztosítja a
fejlesztési irányok és célok kijelölését, a célok elérésének mérését, a szükséges akciók megtervezését, végrehajtását és visszacsatolás adását.
2. A minőségértékelés során a Szegedi Tudományegyetem értékeli adottságait, folyamatait és eredményeit; ezáltal meghatározza mindazon területeket, melyek fejlesztési szükségessége megfogalmazható. Önértékelésre az alábbi esetekben kerül sor:
a) az intézmény módosítani kívánja stratégiai célkitűzéseit,
b) az intézmény módosítani kívánja minőségfejlesztési céljait, illetve
c) legalább 3 évente az intézményi önértékelés alapján az intézmény minden esetben megvizsgálja a
stratégia megfelelőségét.
3. A minőségalapú vezetés a minőségértékelés eredményeképpen feltárt fejlesztési pontokra fókuszálva stratégiai célokat, valamint a célok megvalósítását támogató, mérő mutatókat határoz meg.
Emellett szabályozott keretet biztosít a célok eléréséhez szükséges akciók megtervezéséhez és végrehajtásához.
4. Az intézményi stratégia és az önértékelés eredményei alapján meg kell határozni az intézmény minőségfejlesztési politikáját, minőségügyi céljait, valamint az egyes részcélok kapcsolatát. A célokat
olyan mélységig kell lebontani, hogy megvalósulásuk mértéke és a beavatkozási pontok egzakt módon mérhetőek legyenek. Minden célhoz legalább egy mutatószámot kell rendelni. A mutatószámok
meghatározása azok definiálását, az attribútumok (jellemzők) azonosítását, valamint aggregált mutatók esetén az összegzés módjának rögzítését jelenti. A mutatószámok alapján a célok elérésének
mértéke folyamatosan monitorozandó, lehetővé téve a folyamatos minőségfejlesztést a beavatkozás
lehetőségének biztosításával.
5. A Szegedi Tudományegyetem minőségfejlesztési rendszerének működését, a feladatok, hatáskörök,
és felelősségek megosztását részletesen a Minőségfejlesztési Szabályzat szabályozza.
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XVI. FEJEZET:
Az egyetem gazdálkodása
1. Az Egyetem költségvetési forrásai:
a) a költségvetési támogatás,
b) a költségvetési bevételek,
c) a saját bevételek.
2. Az Egyetem mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések, és a jelen fejezet előírásai szerint tervezi és hajtja végre költségvetését.
3. A költségvetés tervezése során az alábbi előírásokat kell figyelembe venni:
a) a következő évi költségvetés előkészítése során a kancellár a költségvetés főbb irányelveit és
azok alapján kimunkált részletes számítást, vagy szakmailag indokolt konkrét változatokat terjeszt a Gazdasági Bizottság elé, amely azt megtárgyalja,
b) a Gazdasági Bizottságban kialakult irányelvek alapján, figyelemmel a fenntartó által közölt előirányzatokra, a kancellár közli a szervezeti egységekkel a tervezett támogatási, gazdálkodási kereteket, tájékoztatást ad a tervezési irányelvekről, és a határidőkről,
c) A fenti eljárást követően a kancellár javaslatot tesz a Szenátus számára a költségvetés elfogadására.
4. A költségvetés végrehajtása során az alábbi előírásokat kell figyelembe venni:
a) a decentralizáltan gazdálkodó szervezeti egységek a költségvetésben tervezett, illetve évközben
módosított kereteiket a költségvetési gazdálkodási szabályai keretei szerint használhatják fel,
b) a decentralizáltan gazdálkodó szervezeti egység a jóváhagyott kiadási kereteit fő szabály szerint
nem lépheti túl. Olyan feladatokat, amelyeket eredeti költségvetése nem tartalmaz, csak akkor
kezdhet el megvalósítani, ha annak pénzügyi fedezete biztosítva van az 1. (b) és (c) forrásokból,
c) ha a decentralizáltan gazdálkodó szervezeti egység a tárgyévi költségvetési kereteinek fő összegét túllépte, és azt egyéb feladatainak maradványából nem pótolja, az így keletkezett túlköltés
összege a pénzmaradvány része, amely a következő évi költségvetési keret mellett megnyitásra
kerül,
d) ha a decentralizáltan gazdálkodó szervezeti egység költségvetési keretét túllépi, illetve jogellenesen használja fel, a kancellár a szervezeti egység gazdálkodási jogát korlátozó döntést hozhat.
5. A költségvetés végrehajtását a gazdálkodásra vonatkozó kontrolling keretében kell folyamatosan
figyelemmel kísérni, és minimum félévente arról jelentés készül a decentralizáltan gazdálkodó egységek vezetőinek a Gazdasági Igazgatóságon.
6. Az Egyetem képviselőjeként a rektor a jelen Szabályzat II. Rész III. fejezet 18. pontjában, a kancellár a jelen Szabályzat II. Rész III. fejezet 31. pontjában jogosult eljárni, pénzügyi kötelezettségvállalása a jogszabályokban, egyetemi szabályzatokban előírt ellenjegyzéssel együtt érvényes.
7. Az Egyetem gazdálkodásának részletes szabályait a Szenátus által elfogadott, a jelen Szabályzat
mellékletét képező Gazdálkodási Szabályzat határozza meg.
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XVII. FEJEZET:
Az egyetem iratkezelési szabályai
1. Az Egyetem iratkezelésének szervezeti rendjét, az iratkezelésre, valamint az azzal összefüggő tevékenységekre vonatkozó feladat és hatásköröket, az irattári tervet, a Szenátus által elfogadott a jelen
Szabályzat mellékletét képező Iratkezelési Szabályzat tartalmazza.
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XVIII. FEJEZET:
Az egyetem rendészeti és vagyonvédelmi szabályai
1. Az Egyetem feladata a működési területén folyó rendészeti és vagyonvédelmi tevékenység koordinálása, felügyelete, a vonatkozó rendelkezések megtartásának rendszeres ellenőrzése.
2. A rendészeti és vagyonvédelmi tevékenység szakmai irányítására és ellenőrzésére, valamint a feladatok végrehatására szervezetet kell létrehozni és működtetni.
3. A szervezet alapvető feladata, a hatályos jogszabályok és az egyetemi szabályzatok rendelkezéseinek érvényre juttatása, a rendészeti és vagyonvédelmi szervezet tagjainak közreműködésével, a
mechanikus-, az elektromos, illetve elektronikus biztonsági berendezések, készülékek működtetésével.
4. A rendészeti, vagyonvédelmi tevékenységre vonatkozó részletes szabályokat az Egyetem Rendészeti és vagyonvédelmi Szabályzata határozza meg.
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XIX. FEJEZET:
Az egyetemi ünnepségek, ünnepi megemlékezések rendje
1. Az Egyetem ünnepei:
– a tanévnyitó,
– az Egyetem napja, (november 11.),
– a doktorok és díszdoktorok avatása, (Senator Honoris Causa, és Doctor Honoris Causa,)
– a jubileumi oklevelek átadása.
2. Az Egyetem ezen alkalmakkor ünnepi közgyűlést tart, melynek időpontját a rektor határozza meg.
A közgyűlések időtartamára, vagy azokhoz kapcsolódóan a rektor tanítási szünetet rendelhet el.
3. Az ünnepi közgyűlések az Egyetem minden polgára számára nyilvánosak.
4. Az ünnepi közgyűlések állandó meghívottjai:
– a Szenátus tagjai és állandó meghívottjai,
– az Egyetem professzorai, akadémikusai,
– Professzor és Magister Emeritus cím birtokosai,
– a volt rektorok, dékánok.
5. Az ünnepi közgyűléseken külön meghívottak is részt vesznek, ezek körét, illetve személyét a rektor
határozza meg.
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XX. FEJEZET:
Vegyes és értelmező rendelkezések
1. A pártok, társadalmi szervezetek nem kezdeményezhetnek az Egyetem területén politikai rendezvényt. Ilyen rendezvény saját döntés alapján az egyetemen nem szervezhető, nyílt pártgyűlésre,
pártfórumra az Egyetem tulajdonát, használatát képező terem nem adható bérbe.
2. Az Egyetem oktatásszervezeti egységei jogosultak az oktatási és tudományos programjuk részeként
szakmai, tudományos, illetve, ha a téma indokolja, politikai rendezvényt szervezni, az oktatási tevékenység által érintett hallgatói számára. E rendezvényekért, szakmai felelősséggel az oktatásszervezeti egység vezetője tartozik.
3. Az oktatásszervezeti egység mellett működő tudományos diákkörök, doktori iskolák, vagy más
szakmai fórumok, az elfogadott szakmai, tudományos programjuk részeként jogosultak szakmai,
tudományos, illetve ha a téma indokolja politikai témájú rendezvényt szervezni és lebonyolítani az
érintett hallgatóság számára. E rendezvényekért, szakmai felelősséggel az oktatásszervezeti egység
vezetője vagy az általa megbízott oktató tartozik.
4. Az Egyetemen működő Hallgatói Önkormányzat és Doktorandusz Önkormányzat, valamint a bejegyzett hallgatói öntevékeny csoportok (kör, klub stb.) az elfogadott programja részeként jogosult
szakmai, tudományos, politikai témájú vagy más társas rendezvény szervezésére és megtartására, az
érintett hallgatói kör számára. E rendezvényekért szakmai felelősséggel az érintett Hallgatói Önkormányzat, Doktorandusz Önkormányzat, illetve hallgatói csoport vezetése tartozik.
5. A Jelen Szabályzat alkalmazásában:
a) együttműködési kötelezettség: a foglalkoztatási jogviszony alanyainak és a hallgatóknak úgy kell
eljárniuk, általában olyan magatartást kell tanúsítaniuk, amely elősegíti, és nem hátráltatja a jogok gyakorlását, a kötelezettségek teljesítését;
b) döntés: a döntéshozó elé beterjesztett kérdések eldöntése határozattal, amely valamennyi vagy a
határozatban megjelölt egyetemi szervezeti egységre, a foglalkoztatási jogviszony alanyaira és
hallgatókra kötelező;
c) javaslattétel: a jogszabályban, vagy egyetemi szabályzatban meghatározott, a javaslat tárgyában
döntési jogkörrel felruházott személyt, szervet a határozatban rögzített felvetés megfontolására,
és annak alapján a javaslatot egészben vagy részben elfogadó, illetve elutasító döntés meghozatalára kötelezés;
d) véleményezés: a véleményező elé terjesztett tárgyban foglaltak egészben vagy részbeni támogatását, vagy elutasítását, illetve az azzal kapcsolatos észrevételeket, módosító javaslatokat tartalmazó határozat;
e) rangsorolás: személyi ügyekben a véleményező elé terjesztett, formai szempontok szerint megvizsgált, a pályázók meghatározott szempontok, feltételek alapján történő alkalmasság szerinti
sorba állítása. A döntéshozó a rangsorolt pályázatok közül választva létesíthet foglalkoztatási
jogviszonyt, illetőleg dönthet olyan személyi jellegű ügyekben, amelyre a szabályzat feljogosítja.
f) irányítás: olyan jogkör, amely magában foglalja a szakmai feladatok előírásának és közvetlen
utasításnak a jogát, döntéshozatal jogát, az irányítás alá tartozó személyek ellenőrzését és beszámoltatását, a felelősségre vonás lehetőségét;
g) utasítási jog: munkáltatói jogkör, amelynek jogosultja a foglalkoztatási jogviszony alanya, szervezeti egység számára feladatot ad ki, szükség szerint megszabva annak módszerét, határidejét,
az együttműködési kötelezettség körét;
h) szakmai felügyelet: a szakmai feladatoknak stratégiai meghatározása és az elvégzett feladatok ellenőrzése, továbbá a hiányosság megszüntetésére felhívás, a felelősségre vonás kezdeményezése,
az adat- és információ szolgáltatás igénybe vétele;
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i) gazdálkodásirányítási egység: olyan általában központi szervezeti egységként létrehozott részleg,
amely az Egyetem vagy annak szervezeti egysége gazdasági, pénzügyi, kontrolling, számviteli,
feladatok ellátásáért valamint a bér és munkaügyi folyamatok támogatásáért felelős;
j) igazgatási egység: olyan központi vagy egyetemi egység szintjén létrehozott részleg, amely az
Egyetem vagy annak szervezeti egysége alaptevékenysége ellátásához kapcsolódó feladatok koordinálásáért, szervezéséért felelős;
k) jóváhagyás: a döntéshozó határozatának érvényességéhez szükséges utólagos jognyilatkozat;
l) egyetértés: a döntéshozó határozatának érvényességéhez szükséges előzetes jognyilatkozat;
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XXI. FEJEZET:
Záró és átmeneti rendelkezések
1. A jelen Szabályzat 2016. év január hó 1. napján lép hatályba. A Szabályzat a következő linken érhető el folyamatosan: http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok.
2. A jelen Szabályzat a 2000. január 1. napján hatályba lépett Szervezeti és Működési Szabályzatot,
valamint a jelen Szabályzathoz kapcsolódó módosítások 2015. év december hó 21. napján lezárt,
hatályos szövegét tartalmazza egységes szerkezetben.
3. Az Egyetem Karai e Szabályzat hatálybalépését követő 60 napon belül kötelesek saját Szabályzataikat felülvizsgálni és a szükséges módosításokat átvezetni.
4. A jelen Szabályzat V. fejezet 51. pontjában foglalt rendelkezés – a tanszéken foglalkoztatottak legalább egyharmadának tudományos fokozattal kell rendelkeznie – 2012. január 1-jétől általános követelmény.
Kelt: Szegeden, 2015. év december hó 21. napján

Dr. Szabó Gábor s. k.
rektor

Dr. Dömötör Máté s. k.
az SZTE kancellárja helyett általános jogkörrel eljáró
igazgatásszervezési és szolgáltatási főigazgató
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A Szegedi Tudományegyetem
Szervezeti és Működési Szabályzata
Foglalkoztatási követelményrendszer

II. KÖTET
Első rész
Az Egyetem a vele foglalkoztatási jogviszonyban állók jogainak, kötelezettségeinek, a foglalkoztatási
jogviszony keretében történő joggyakorlás rendjének meghatározására a jelen Szabályzat keretei között alkotja meg Foglalkoztatási Követelményrendszerét.
A foglalkoztatási követelményrendszer hatálya az – Nftv. 1. § (2) bekezdése alapján – intézmény tevékenységében és irányításában részt vevő valamennyi személyre és szervezetre kiterjed.

I. Általános rendelkezések
A foglalkoztatási jogviszony alanyai
Nftv. 5. § (2) A munka törvénykönyvét, valamint – az állami felsőoktatási intézmény tekintetében – a közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvényt e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

1. A foglalkoztatási jogviszony alanyai:
a) az Egyetem mint munkáltató, illetve az Egyetem mint munkáltató nevében munkáltatói jogokat
gyakorló személyek,
b) az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottai,
c) a jelen szabályzat kifejezett rendelkezése esetén
– az egyetemmel megbízási, vagy más munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek (pl. óraadó oktatók, hallgatói munkaszerződéssel munkát végzők),
– a Professor Emeritus címmel rendelkezők és a közalkalmazotti jogviszonyban nem álló egyéb
címek birtokosai,
[a c) pontban írtak a továbbiakban együttesen: a foglalkoztatási jogviszony egyéb alanyai].

A jogok és kötelezettségek rendeltetésszerű gyakorlása
2. Az Egyetem a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően a jelen Szabályzat keretei között a
rendeltetésszerű joggyakorlás, az egyenlő bánásmód és az egyenlő esélyű hozzáférés elvének megfelelően köteles eljárni a foglalkoztatási jogviszony létesítése, fennállása, módosítása és megszüntetése során, továbbá működése során biztosítja, hogy a feladatainak végrehajtásában közreműködők
a hallgatókkal és a foglalkoztatási jogviszony alanyaival (II. Kötet, Első rész I./1.) kapcsolatos döntéseik meghozatalakor az egyenlő bánásmód és az egyenlő esélyű hozzáférés követelményét megtartsák.1
Ennek keretében jogosult a közalkalmazottai és a foglalkoztatási jogviszony egyéb alanyai (továbbiakban együttesen: alkalmazottak) számára munkavégzésre irányuló utasítást adni, a munkavégzést ellenőrizni, a kimagasló, átlagtól eltérő teljesítményt jutalmazni, a kötelezettségszegést szankcionálni. Az Egyetemnek alaptevékenységéhez igazodóan biztosítania kell2 az egészségfejlesztést
1
2

Nftv. 11. § (1) g)
Nftv. 11. § (2)
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is, beleértve a rendszeres testmozgás és sporttevékenység megszervezését, a könyvtári szolgáltatást,
a tudásalapú gazdasághoz kapcsolódó pénzügyi- és vállalkozói-, az anyanyelvi szaknyelvi ismeretek fejlesztését, lehetőséget kell teremtenie az idegen nyelvi szaknyelvi ismeretek fejlesztésére.3

Az alkalmazottak jogai és kötelezettségei
3. Az Egyetem minden alkalmazottjának joga, hogy
– az Egyetem működésével összefüggésben javaslattal éljen, s arra a megkereséstől számított
harminc napon belül érdemi választ kapjon,
– a Nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben és a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint
részt vegyen az Egyetem testületeinek megválasztásában, továbbá megválasztása esetén a
testület munkájában.
4. Az Egyetem minden alkalmazottjának kötelessége, hogy a jogszabályi rendelkezések mellett
– megtartsa a jelen Szabályzatban foglaltakat,
– a munkaköri leírásában meghatározottak szerint ellássa feladatait.
5. A közalkalmazottak és a foglalkoztatási jogviszony egyéb alanyai kötelesek a jogok gyakorlása és
a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően eljárni, 4 a
rájuk bízott feladatokat tudásuknak megfelelő legmagasabb színvonalon, lelkiismeretesen ellátni,
az írott és íratlan szakmai és erkölcsi normákat, az Egyetem szabályzatainak munkakörük szerinti,
rájuk vonatkozó előírásait megtartani, az Egyetem hagyományait ápolni, az Egyetemen és azon kívül is az Egyetemhez méltó magatartást tanúsítani. Az oktatók, a tanárok és a kutatók jogállására
irányuló különös szabályokat a Harmadik rész tartalmazza.
6. A foglalkoztatási jogviszony alanyai a jogviszony fennállása során kötelesek egymással kölcsönösen együttműködve eljárni.

A munkáltatói jogok gyakorlásának általános szabályai
7. Az Egyetem oktatói, kutatói és tanári munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottai felett – a köztársasági elnök, a miniszterelnök, illetve a nemzeti felsőoktatási törvényben meghatározott miniszter kinevezési és felmentési, illetve az e törvény rendelkezése szerint munkáltatói jogkörébe tartozókat kivéve – a munkáltatói jogkört a rektor gyakorolja, továbbá gyakorolja a megbízási jogviszonnyal alkalmazott oktatókkal, kutatókkal, tanárokkal kapcsolatos, a megbízót megillető jogosultságokat.5
8. Az Egyetem közalkalmazottai felett  a köztársasági elnök, a miniszterelnök, illetve a nemzeti
felsőoktatási törvényben meghatározott miniszter kinevezési és felmentési jogkörébe tartozókat,
továbbá a rektor munkáltatói és megbízói jogkörébe tartozókat kivéve  a munkáltatói jogkört a
kancellár gyakorolja.6
9. Az oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatottak, a megbízási jogviszonyban állók
tekintetében illetmény, illetve egyéb jogviszonyra tekintettel történő juttatás megállapítására a rektor a kancellár egyetértésével jogosult.7

3

Nftv. 11. § (2)
Mt. 6. § (2)
5
Nftv. 13. § (2)
6
Nftv. 13/A § (2) e)
7
Nftv. 13. § (2)
4
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10. A karok és a kari szervezetbe nem tartozó szervezeti egységek vezetői a rektor, illetve a kancellár
munkáltatói jogkörét munkáltatói utasítás szerint átruházott hatáskörben gyakorolják. Az így átruházott jogkör gyakorlója a jogkört nem adhatja tovább.
11. A munkáltatói jogkör gyakorlása során a Szenátus, a jelen Szabályzatban meghatározott testületek
(kari és intézeti tanács, tanszéki értekezlet) és személyek8 véleményezési és javaslattételi jogkört
gyakorolnak a jelen Szabályzatban meghatározott esetekben.

A foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatos egyetemen belüli jogorvoslatok
12. A közalkalmazott valamely döntéshozatalra jogosult személynek a közalkalmazott foglalkoztatási
jogviszonyával összefüggésben hozott döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon – belül
jogorvoslattal élhet, ha a döntés, intézkedés, vagy ezek elmulasztása ellentétes a jelen Szabályzatban foglaltakkal, vagy jogszabályba ütközik.
13. A jogorvoslati kérelmet a Munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről szóló szabályzatban meghatározottak szerint a rektorhoz vagy a kancellárhoz kell benyújtani, aki azt harminc napon belül elbírálja és annak alapossága esetén – a rektor és a kancellár kivételével – a panaszolt személy intézkedését – szükség esetén új eljárás lefolytatására és határozat meghozatalára utasítás mellett –
megsemmisítheti, illetve a mulasztót döntés meghozatalára, intézkedés megtételére utasíthatja.
14. A rektor, a kancellár, illetve a Szenátus döntése, intézkedése, illetve mulasztása esetén a rektor/a
kancellár a szükséges döntést, intézkedést harminc napon belül meghozhatja, illetve ugyanezen határidőn belül kezdeményezheti a Szenátus eljárását.
15. Amennyiben a rektor a saját maga döntése, intézkedése, illetve mulasztása miatti eljárás lefolytatását megtagadja, az Egyetemen belül további jogorvoslatnak nincs helye.

Az Egyetemen létesíthető munkakörök
Nftv. 24. § (1) A felsőoktatási intézményben az oktatással összefüggő feladatokat oktatói és tanári munkakörökben foglalkoztatottak látják el. Az önálló kutatói feladatok ellátására tudományos kutatói munkakör létesíthető.
(2) A felsőoktatási intézmény működésével összefüggő feladatok ellátására egyéb munkakör is létesíthető.
(3) Ha a felsőoktatási intézmény közoktatási, közművelődési, közgyűjteményi, egészségügyi, szociális, sport vagy
más feladat ellátására intézményt, szervezeti egységet hoz létre, az ott foglalkoztatottakra az adott ágazatra,
feladatra, tevékenységre meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni [a továbbiakban az (1)–(3) bekezdésben felsoroltak együtt: alkalmazottak].
Nftv. 27. § (1) A felsőoktatási intézményben létesíthető oktatói munkakörök a következők:
a) tanársegéd,
b) adjunktus,
c) főiskolai, illetve egyetemi docens,
d) főiskolai, illetve egyetemi tanár,
e) mesteroktató.
(2) Az oktatói munkakörben történő alkalmazás együtt jár a munkakör megnevezésével azonos munkaköri cím
adományozásával és e munkaköri cím használatának jogával.

16. Az egyes munkakörökre vonatkozó részletes munkáltatói szabályokat a jelen Szabályzat Harmadik
Része tartalmazza.

8

Nftv. 37. § (5) bekezdés első mondata.
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Második rész:
A közalkalmazotti jogviszony létesítésének, módosításának
és megszűnésének általános szabályai
I. fejezet: A közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltételei
Kjt. 20. § (2) Közalkalmazotti jogviszony
a) büntetlen előéletű,
b) tizennyolcadik életévét betöltött, továbbá
c) magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett
d) állam elleni bűncselekmény [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.)
XXIV. Fejezet, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi
IV. törvény) X. fejezet], igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény (Btk. XXVI. Fejezet, illetve az 1978. évi
IV. törvény XV. fejezet VI. cím), korrupciós bűncselekmény (Btk. XXVII. Fejezet) vagy közélet tisztasága,
valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény (1978. évi IV. törvény XV. fejezet VII. és
VIII. cím), hivatali bűncselekmény (Btk. XXVIII. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XV. fejezet IV.
cím), illetve közbizalom elleni bűncselekmény (Btk. XXXIII. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XVI.
fejezet III. cím) miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem álló
személlyel létesíthető.
(3) Végrehajtási jogszabály a jogviszony létesítéséhez
a) a (2) bekezdés b) és c) pontjában foglalt feltétel alól mentesítést adhat,
b) magyar állampolgárságot, magyar nyelvtudást, illetőleg cselekvőképességet írhat elő.
Kjt. 21. § (1) A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre történő kinevezéssel és annak elfogadásával jön létre. A
kinevezést és annak elfogadását írásba kell foglalni.
(2) Közalkalmazotti jogviszony – ha törvény eltérően nem rendelkezik –
a) helyettesítés céljából,
b) meghatározott munka elvégzésére, illetve feladat ellátására,
létesíthető határozott időre történő kinevezéssel.
(3) A kinevezési okmánynak tartalmaznia kell a közalkalmazott munkakörét, a besorolásának alapjául szolgáló
fizetési osztályt és fokozatot, az illetményét és a munkavégzés helyét. A tárgyév március 1-jétől a következő év
február végéig terjedő időszakra vonatkozó havi illetmény és a havi rendszeres illetménypótlékok együttes
összege nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző
évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. A kinevezési okmányban más, a közalkalmazotti jogviszonyt érintő kérdés is meghatározható.
(5) A közalkalmazotti jogviszonyt határozatlan idejűnek kell tekinteni, ha a határozott időre történő kinevezés
nem felel meg a (2) bekezdésben foglaltaknak.
Nftv. 24. § (5) A felsőoktatásban az alkalmazás feltétele, hogy az alkalmazott büntetlen előéletű legyen, ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,9 és rendelkezzen az előírt végzettséggel és
szakképzettséggel.
(5a) Az (5) bekezdésben meghatározott, a büntetlen előéletre és a foglalkozástól eltiltás hiányára vonatkozó feltételt nem kell igazolni, ha a kizáró ok hiányát a felsőoktatási intézménnyel fennállt korábbi megbízási vagy
foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel a foglalkoztatni kívánt személy már igazolta, és a korábbi jogviszony
megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el.
2001. évi C. tv. 1. § (1) E törvény hatálya a 4. § szerinti eljáró hatóságra, a 4/A. § szerinti információs szolgálatra, a 41. §
szerinti előzetes ellenőrzést végző eljáró hatóságra, továbbá, állampolgárságra való tekintet nélkül, azon
természetes személyekre terjed ki, akik külföldön vagy Magyarországon működő külföldi közoktatási vagy
felsőoktatási intézményben, vagy képzést folytató más intézményben (a továbbiakban: külföldi oktatási intézményben) bizonyítványt vagy oklevelet szereztek.
(2) E törvényt kell alkalmazni valamely külföldi állam joga szerint kiállított bizonyítványnak és oklevélnek a Magyarországon megszerezhető bizonyítvánnyal és oklevéllel egyenértékűként történő elismerésére és honosítására, valamint a résztanulmányok beszámítására. E törvényt kell alkalmazni akkor is, ha az elismerés a
szakmai gyakorlaton alapul.
9
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1. A közalkalmazotti jogviszony a 2. pontban meghatározott eseteket kivéve határozatlan idejű kinevezéssel létesíthető.
2. Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony
a) helyettesítés céljából,
b) meghatározott munka elvégzésére vagy feladat ellátására,
c) pályáztatás nélkül legfeljebb egy évre szóló egyetemi és főiskolai tanári, egyetemi és főiskolai
docensi (meghívott oktató), kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó, tudományos főmunkatárs
(meghívott kutató) munkakörök betöltésére
létesíthető.
3. A határozott idejű alkalmazás időtartamát naptárilag vagy más alkalmas módon kell meghatározni.
Ha a felek az időtartamot nem naptárilag határozták meg, a munkáltató köteles tájékoztatni a közalkalmazottat a jogviszony várható tartamáról. A határozott időre szóló jogviszony időtartama – ideértve a meghosszabbított és az előző határozott időre létesített jogviszony megszűnésétől számított
hat hónapon belül létesített újabb határozott időtartamú jogviszony tartamát is – az öt évet nem haladhatja meg.
4. Az Egyetemen közalkalmazotti jogviszony létesítése csak akkor kezdeményezhető, ha
a) az adott munkakör betöltése alapjául szolgáló közalkalmazotti jogviszony megszűnt (nevesített
megüresedett álláshely) – feltéve, hogy annak alapja nem a Kjt. 30. § (1) bekezdés a) vagy b)
pontja – és a munkakör betöltésére az adott szervezeti egység működéséhez igazoltan szükség
van, vagy
b) az adott szervezeti egység feladatkörének igazolt változása új munkakör létesítését és betöltését
indokolja,
c) az adott szervezeti egység rendelkezik a munkakör betöltéséhez szükséges bérfedezettel,
d) és jogszabály rendelkezése, munkáltatói szabályzat vagy utasítás, továbbá érdekegyeztetés
eredményeképpen létrejött megállapodás nem korlátozza a munkakör betöltését.
5. Az Egyetemen közalkalmazotti jogviszony csak olyan személlyel létesíthető, aki
a) büntetlen előéletű,
b) nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
c) 18. életévét be nem töltött személy nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése tevékenységekbe sorolható munkakör ellátása esetén nem állnak fenn vele szemben a Kjt. 20. § (2d)
és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok,
d) végrehajtási jogszabály kifejezetten erre vonatkozó előírása esetén a magyar állampolgárságra
vonatkozó követelménynek eleget tesz,
e) végrehajtási jogszabály kifejezetten erre vonatkozó előírása esetén rendelkezik a magyar nyelv
megfelelő szintű ismeretével,
f) végrehajtási jogszabály kifejezetten erre vonatkozó rendelkezése alapján mentesül a 18. életév
betöltésére vonatkozó feltétel alól,
g) végrehajtási jogszabály kifejezetten erre vonatkozó rendelkezése alapján mentesül a magyar állampolgárságra, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezésre, illetve bevándorolt vagy letelepedett státuszra vonatkozó feltétel alól,
h) rendelkezik a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséggel és szakképzettséggel,
i) a munkakör betöltéséhez – szükség szerint – kiírt pályázaton eredményesen részt vett,
j) részt vett a kötelező foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton és annak alapján a munkakör ellátására alkalmas.
6. Az egyetemen szabályozott szakma gyakorlására foglalkoztatási jogviszonyt az létesíthet, aki a
szakma gyakorlásához előírt végzettségét, szakképzettségét, szakképesítését igazoló bizonyítványát, oklevelét
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a) külföldi oktatási intézménynek nem minősülő magyarországi oktatási intézményben szerezte,
b) külföldi oktatási intézményben vagy Magyarországon képzést nyújtó, külföldinek minősülő
oktatási intézményben szerezte, és az oktatói, kutatói szakma gyakorlására előírt, végzettségre vonatkozó követelmény teljesülését elismerési vagy honosítási eljárás eredményeképpen hozott határozattal igazolta.
7. A kinevezés kezdeményezésekor a szükséges formai követelmények teljesülését igazoló dokumentumokat a kezdeményező egység a Foglakoztatási követelményrendszer Második rész II. fejezet 4.
f) pontjában megfogalmazottak szerint köteles a kinevezési jogkör gyakorlójának a kinevezést
megelőzően legalább tizenöt nappal korábban megküldeni.
8. Nem létesíthető foglalkoztatásra irányuló jogviszony olyan személlyel, aki egy éven belül a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Szegedi Tudományegyetemet érintő döntése meghozatalában részt vett.10
9. Az oktatói, kutatói és tanári munkakörök betöltésének előfeltételeit és követelményeinek különös
szabályait a Harmadik rész tartalmazza.
10. A közalkalmazotti jogviszonyt visszamenőleges hatállyal létesíteni, módosítani, vagy megszüntetni még a közalkalmazott beleegyezése esetén is tilos.
11. A jelen Fejezet 10. pontjában írt rendelkezés megszegéséért a munkáltatói jogkör gyakorlója felelősséggel tartozik.
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53/2006. (III. 14.) Korm. rend. 15. §

109. SZÁM

EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 3217

II. fejezet: A pályázati eljárás
Kjt. 20/A. § (3)

A pályázati felhívásban meg kell jelölni:
a) a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését,
b) a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat,
c) a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét,
d) a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá
e) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét.
(4) A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban:
személyügyi központ) internetes oldalán kell közzétenni. Emellett a pályázati felhívást, valamint a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszony keretében pályázat nélkül betölthető munkakört és a kinevezés feltételeit (a továbbiakban: álláshirdetés)
a) ha a fenntartó önkormányzat, a székhelyén,
b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, a társulásban részt vevő önkormányzatok székhelyén is, továbbá
c) a munkáltató a székhelye és telephelye szerinti településen
a helyben szokásos módon köteles közzétenni.
Végrehajtási jogszabály hivatalos lapban vagy egyéb módon való közzétételt is előírhat. Ebben az esetben, továbbá az a)–c) pontban foglalt esetekben meg kell jelölni a pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján való közzétételének időpontját. A pályázat benyújtásának a határideje a pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján való elsődleges közzétételétől számított tizenöt napnál – a munkáltató vezetésére
kiírt pályázat esetén harminc napnál – rövidebb nem lehet. Álláshirdetés esetén e határidőket az a) pont alapján történő közzétételtől kell számítani.
(5) A pályázó – a (3) bekezdés d) pontja alapján meghatározottakon túlmenően – a pályázathoz csatolja
a) a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén a munkáltató vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját,
b) arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
c) a külön jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratokat.
(7) A benyújtott pályázat tartalma – törvény eltérő rendelkezése hiányában – csak a pályázó beleegyezésével
közölhető harmadik személlyel. Sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot vissza
kell juttatni. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a
pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat meg kell semmisíteni és személyes adatait törölni kell.

Nftv. 105. § (5) Amennyiben jogszabály alkalmazási, foglalkoztatási, képesítési előírásként tudományos fokozatot említ,
azon doktori fokozatot, a tudomány(ok) kandidátusa, a tudomány(ok) doktora, illetve a külföldön szerzett
és honosított vagy elismert tudományos fokozatot kell érteni.
Nftv. 106. § (1) A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény alapján szerzett mester (DLA) fokozat megfelel az e törvény szerint művészeti területen adományozható DLA fokozatnak.

1. Az Egyetemen – amennyiben jogszabály, jelen Szervezeti és Működési Szabályzat eltérően nem
rendelkezik – kizárólag pályázati eljárás eredményeképpen tölthető be
a) az egy évnél hosszabb időre szóló
– egyetemi és főiskolai tanári,
– egyetemi és főiskolai docensi
– a kutatóprofesszori, tudományos tanácsadói,
– tudományos főmunkatársi munkakör,
b) a magasabb vezető és helyettese, vezető és vezető helyettese tisztség,
c) a kari ügyrendben meghatározott egyéb oktatói, kutatói munkakör és vezetői tisztség.
2. Az 1. pontban meghatározott munkakörök betöltésére vonatkozó pályázati felhívást az Egyetem
honlapján, valamint a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban:
személyügyi központ) internetes oldalán kell közzétenni. Az 1.b) pontba tartozó magasabb vezetői
pályázatok közül a rektori megbízásra kiírt pályázatot ezen kívül az Oktatási és Kulturális Közlönyben is közzé kell tenni.
3. Az 1. pont a)–c) pontjában meghatározott munkakörre, beosztásra kiírt pályázatokat minden esetben
a kinevezésre, megbízás kiadására jogosult írja alá.
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4.

A pályázati kiírásnak minden esetben tartalmaznia kell
a) a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését, a munkakörbe tartozó
lényeges feladatokat,
b) az előírt legmagasabb végzettség és képzettség szintjét,
c) a szükséges szakmai gyakorlat jellegét és időtartamát,
d) határozott idejű kinevezés esetében a jogviszony, vezetői megbízásnál a megbízás időtartamát,
e) a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét,
f) a pályázathoz csatolandó mellékleteket, így különösen
– az oklevél és bizonyítvány-másolatokat (külföldön szerzett oklevél, bizonyítvány esetében
legalább a végzettség szintjének elismerését tanúsító határozat másolata, külföldi tudományos
fokozat esetén annak honosítását igazoló irat másolata is csatolandó),
– részletes szakmai önéletrajzot,
– szakmai adatlapot,
– hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– szükség esetén publikációs és hivatkozási jegyzéket,
– valamint amit a pályázat kiírója szükségesnek tart,
g) a pályázat benyújtásának határidejét, helyét, valamint annak a személynek megjelölését, akihez
a pályázatot be kell nyújtani,
h) a benyújtott pályázathoz mellékelendő papír alapú másolati példányok számát,
i) a digitális másolat benyújtására szóló felhívást, továbbá a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a
digitális másolat minden tekintetben megegyezik a papír alapon benyújtott eredeti példánnyal.

5.

Ha jogszabály, vagy a felügyeletet gyakorló miniszter meghatározza az egyes munkakörökre kiírandó pályázat szövegét vagy tartalmát, akkor a pályázati kiírást ennek megfelelően kell elkészíteni. A
kötelezően alkalmazandó formátumnak az érintett szervezeti egységekkel való közléséről az igazgatásszervezési és szolgáltatási főigazgató gondoskodik.

6.

A közzétételt az oktatói, kutatói állások betöltésére vonatkozó pályázatok, valamint az egyéb, az
SZMSZ szerint további, rektori munkáltatói jogkörbe tartozó munkakörök esetében a rektornál kell
kezdeményezni, aki az igazgatásszervezési és szolgáltatási főigazgató útján intézkedik a 2. pontban
foglaltak szerinti közzétételről.

7.

A közzétételt a nem oktatói, kutatói, tanári állások betöltésére vonatkozó pályázatok esetében a kancellárnál kell kezdeményezni, aki az igazgatásszervezési és szolgáltatási főigazgató útján intézkedik a 2.
pontban foglaltak szerinti közzétételről.

8.

A pályázati kiírást olyan időpontban kell a rektorhoz/a kancellárhoz felterjeszteni, hogy figyelembe véve a megjelenéshez szükséges időt, a pályázat benyújtására nyitva álló határidőt [9. pont], valamint a kinevezéshez, vezetői megbízáshoz esetenként szükséges testületi véleményezés (pl. Szenátus, Kari Tanács munkatervében meghatározott időpont) lebonyolítását, a vezetői megbízás
megvalósítható legyen, a közalkalmazotti jogviszony ne visszamenőleges hatállyal jöjjön létre.

9. A pályázat benyújtásának határideje – amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik – a személyügyi központ honlapján történő megjelenéstől számított harminc napnál kevesebb nem lehet.
A pályázattal kapcsolatos vélemények kialakításához – a pályázatnak a véleményező testület (Szenátus, Kari Tanács, az Nftv. 37. § (5) bekezdése szerinti átruházott hatáskörben eljáró személy) részére történő átadás napját követő első munkanaptól számítva – legalább 30 napot kell biztosítani.
10. Nem kötelező pályázat kiírása a Kjt. Felsőoktatásban történő végrehajtásáról rendelkező 53/2006.
(III. 14.) Korm. rendelet I. sz. Melléklet 12–15. pontja szerinti egyéb munkakörökben (ügyintéző-,
gazdasági, műszaki, igazgatási-ügyviteli, szakmai szolgáltató, műszaki szolgáltatói).
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Pályázati rend az oktatói, kutatói állások betöltésére,
valamint az egységvezetői megbízások kiadására
Nftv. 29. § (1) Az egy évnél hosszabb időre szóló egyetemi és főiskolai docensi, egyetemi és főiskolai tanári munkaköröket
nyilvános pályázati eljárás alapján kell betölteni. A pályázatot a rektor írja ki, a foglalkoztatási követelményrendszerben meghatározottak figyelembevételével.
(2) A nyilvános pályázaton a felsőoktatási intézménnyel alkalmazásban nem állók is részt vehetnek. A benyújtott
pályázatokat a szenátus bírálja el. A szenátus azokat a pályázatokat, amelyek megfelelnek a munkakör elnyeréséhez szükséges feltételeknek, rangsorolja. A rektor – valamennyi oktatói munkakör tekintetében – a rangsorolt pályázatok közül választva létesíthet munkaviszonyt, közalkalmazotti jogviszonyt. Főiskolai, illetve
egyetemi tanári munkakör esetén, ha a pályázó még nem rendelkezik a megfelelő munkaköri címmel, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítését megelőzően a rektor kezdeményezheti a főiskolai tanári, egyetemi tanári munkaköri cím adományozására irányuló eljárást.
(3) A rektor – a munkaköri cím adományozása céljából megfogalmazott – a főiskolai tanári, illetve az egyetemi
tanári munkaköri cím adományozására vonatkozó javaslatát megküldi a felsőoktatási intézmény fenntartójának, abból a célból, hogy az a miniszter útján továbbítsa a munkaköri cím adományozására jogosultnak.

Egyetemi és főiskolai tanári, egyetemi és főiskolai docensi állások betöltése
11. Az egyetemi és főiskolai tanári, az egyetemi és főiskolai docensi állásokat a személyügyi központ
internetes honlapján, és az egyetem honlapján kell meghirdetni.
A pályázatok szövegét a karok dékánjai küldik meg a rektornak, az igazgatásszervezési és szolgáltatási főigazgató által a tanév elején megküldött személyügyi feladatok határidős jegyzéke szerint.
A pályázatok benyújtásának határideje nem lehet kevesebb a személyügyi központ honlapján történő közzétételtől számított 30 napnál. A pályázatokat az SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltató
Központnál kell benyújtani. Az igazgatásszervezési és szolgáltatási főigazgató a pályázók névsoráról a pályázati határidő lejártát követően értesíti az illetékes Kar dékánját.
12. Kivételesen indokolt esetben egyetemi és főiskolai tanári munkakör határozott időre szóló meghívás alapján is betölthető. A meghívás legfeljebb egy évre szólhat és a javaslat kialakításához ki
kell kérni az érintett tanszéki, intézeti, kari tanácsok, valamint a Szenátus véleményét.

A pályázatok elbírálási rendje
13. Egyetemi és főiskolai tanári pályázatok elbírálása:
a) az egyetemi tanári pályázatokról a Szenátusnak a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottsághoz történő előterjesztést támogató határozatát követően – a felsőoktatásért felelős minisztérium által megadott határidő figyelembevételével – a rektor beszerzi a Magyar Felsőoktatási
Akkreditációs Bizottság szakértői véleményét. A főiskolai tanári pályázatokról a MAB nem készít véleményt.
b) A pályázat rangsorolásának előkészítése érdekében a rektor – az illetékes dékán javaslatának
mérlegelésével – szakmai véleményező testületet kér fel. A szakmai véleményező testület három belső (egyetemi) tagból és két külső szakértőből áll. A belső tagoknak egyetemi tanári – e
körbe értve a Szegedi Tudományegyetem professor emeritusát/emeritáját is – munkaköri címmel kell rendelkezniük. Kivételes esetben a belső tagok egyike kutatóprofesszori, tudományos
tanácsadói, főiskolai tanári, esetleg egyetemi docensi munkaköri címmel rendelkezhet. Ez
utóbbi esetben a javaslattevőnek választását indokolnia kell. A rektor a dékán javaslatának mérlegelésével a belső tagok közül egyetemi tanár munkakört betöltő személyt kér fel a bizottság
elnöki teendőinek ellátására.
c) Szakértőnek olyan tudományos fokozattal rendelkező, a megpályázott munkakörhöz kapcsolódó szakterületen jártas személy kérhető fel, aki az Egyetemmel nem áll foglalkoztatási jogviszonyban. A szakértők felkérésének nem feltétele, hogy a pályázókkal azonos minősítéssel rendelkezzenek.
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A belső tagok és a szakértők szakmai véleményét, a pályázó alkalmasságáról alkotott állásfoglalását a bizottság elnökének külön-külön, írásban megküldik. A bizottság elnöke a szakmai véleményező testület álláspontját az írásban megküldött vélemények alapján alakítja ki. A szakmai véleményező testület kisebbségben maradt tagját az elnök erről a tényről tájékoztatja. A bizottság elnöke a testület közös álláspontját a Kar Tanácsának ülésen ismerteti. Amennyiben a
testület kisebbségben maradt tagja kívánja, és nyilatkozatával hozzájárul, különvéleményét a
testület elnöke köteles a Kari Tanács elé terjeszteni. Hozzájáruló nyilatkozat esetén a testület
tagjának véleményét a bizottság elnöke – köteles a Kari Tanáccsal megismertetni. Hozzájáruló
nyilatkozat hiányában a belső tag, a szakértő véleménye nem hozható nyilvánosságra.
Amennyiben az illetékes kar dékánja szükségesnek tartja, kikérheti kari testület (tanszékcsoporti, intézeti tanács, kari tanári testület, kari tudományos bizottság stb.) véleményét is, amelyet
szintén köteles az ott készült jegyzőkönyvi kivonat kíséretében a Kari Tanácsülés majd a Szenátus elé terjeszteni.
A Kari Tanács valamennyi pályázó személyéről véleményt nyilvánító szavazást tart. A Kari
Tanács köteles a rektorhoz felterjeszteni valamennyi pályázóról kialakított álláspontját, valamint a szakmai véleményező testület összesített véleményének eredeti példányát, illetve az
egyéb kari testület véleményét tükröző jegyzőkönyvi kivonatot a határozatképességet igazoló,
aláírt jelenléti ívvel együtt.
Az illetékes kar dékánja a Szenátus ülésén ismerteti a Kari Tanács pályázóról kialakított álláspontját, valamint a szakmai véleményező testület véleményét, ill. egyéb kari testület megkérdezése esetén annak véleményét. A Szenátus elé terjesztés előtt a pályázatokról az Egyetemi Tudományos Tanács véleményét is ki kell kérni, és állásfoglalását a Szenátus elé kell terjeszteni.
A Szenátus a benyújtott pályázatokat elbírálja, azokat a pályázatokat, amelyek megfelelnek a
munkakör elnyeréséhez szükséges feltételeknek, rangsorolja. A Szenátus döntését tagjai többségének igenlő szavazatával hozza meg. A rektor a rangsorolt pályázatok közül választva létesíthet közalkalmazotti jogviszonyt. A rektor, ha a pályázó még nem rendelkezik a megfelelő
munkaköri címmel, a kinevezést megelőzően kezdeményezi a főiskolai, illetve egyetemi tanári
munkaköri cím adományozását.

14. Egyetemi és főiskolai docensi pályázatok elbírálása:
Az elbírálás során az egyetemi és főiskolai tanári pályázatra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni az alábbi eltérésekkel:
a) egyetemi és főiskolai docens pályázatok esetében nem kell kikérni a MAB és az Egyetemi Tudományos Tanács véleményét,
b) a szakmai bíráló testület belső tagjai között – az egyetemi, főiskolai tanári pályázatnál felsoroltakon túl – egyetemi docens, főiskolai docens, kivételes esetben tudományos főmunkatárs
munkakörben foglalkoztatottak is részt vehetnek,
c) a Kari Tanács, valamint az egyéb kari szervezetek üléséről készült jegyzőkönyvi kivonatot és a
szakmai véleményező testület összesített véleményének eredeti példányát a kinevezésre vonatkozó dékáni javaslattal fel kell terjeszteni a rektorhoz. A Kari Tanács a rektor által a pályázati
felhívásban megadott elbírálási határidőig köteles a pályázatokat rangsorolni.
d) A rektor – figyelemmel a bizottság és a szakértők véleményére – a Kari Tanács véleménynyilvánítása során többséget kapott pályázók közül nevezi ki az oktatót. A kinevezéshez a Kari Tanács tagjai többségének igenlő szavazata szükséges.
15. A tudományos tanácsadói, tudományos főmunkatársi pályázatok:
A tudományos tanácsadói és tudományos főmunkatársi pályázatok elbírálása során az egyetemi és
főiskolai docensi pályázatok elbírálására vonatkozó rendelkezések az irányadóak, azzal, hogy a pályázatok elbírálásában kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó és tudományos főmunkatárs munkakört betöltő személyek is részt vehetnek.
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16. Adjunktusi és tanársegédi állások betöltése
Az adjunktusi és tanársegédi állások esetében pályázat kiírása nem kötelező, azonban első alkalommal
az üres állást pályázat útján kell betölteni. Amennyiben az illetékes Kar ragaszkodik a meghirdetéshez,
ezeket az álláshelyeket a dékán által megküldött szöveg alapján a személyügyi központ és az egyetem
honlapján kell meghirdetni. A pályázatokat az illetékes dékáni hivatalba kell benyújtani.
a) Adjunktus alkalmazása:
– az illetékes tanszékvezető javaslatát a tanszékcsoporti/intézeti tanács véleményének meghallgatásával, valamint a tanszékcsoport/intézeti tanács ülésén készült jegyzőkönyv és az oktató
által kitöltött szakmai adatlap kíséretében a dékán a Kari Tanács elé terjeszti. A munkáltatói
jogkör gyakorlója a Kari Tanács véleménynyilvánítása során többséget kapott pályázók közül
nevezi ki az oktatót. A dékán köteles a Kari Tanács jegyzőkönyvi kivonatát, az oktató által
kitöltött szakmai adatlapot, valamint a kinevezés másolatát a rektornak megküldeni,
b) Tanársegéd alkalmazása:
– az illetékes tanszékvezető javaslatát a tanszékcsoport/intézet vezetője a tanszékcsoporti/intézeti ülés jegyzőkönyvi kivonatának és az oktató által kitöltött szakmai adatlap kíséretében a munkáltatói jogkör gyakorlója elé terjeszti. A munkáltatói jogkör gyakorlója nevezi ki
a tanszékcsoporti/intézeti tanács véleménynyilvánítása során többséget kapott pályázók közül
az oktatót.
Amely karon tanszékcsoporti/intézeti tanács nincs, annak véleményét a tanszéki tanács véleményének kikérése helyettesítheti, illetve amennyiben a munkáltatói jogkör gyakorlója úgy
dönt, a tanársegéd alkalmazása esetén is kikérhető a Kari Tanács véleménye.

Magasabb vezetői és vezetői pályázatok
17. A magasabb vezetői pályázatokat – a dékáni és klinikai központ elnöki tisztségre benyújtott pályázatok kivételével – egy 3 vagy 5 tagú, a megbízási jogkör gyakorlója (a rektor vagy a kancellár) által felkért bizottság véleményezi azzal, hogy a véleményezési eljárás során figyelemmel kell lenni a vonatkozó ágazati jogszabályok előírásaira is.
A vezetői pályázatokat – ha jelen szabályzat másképp nem rendelkezik – egy 3 vagy 5 tagú, a
munkáltatói jogkör gyakorlója által felkért bizottság véleményezi. A véleményezési eljárás során
figyelemmel kell lenni a vonatkozó ágazati jogszabályok előírásaira is.
18. A dékáni pályázatokat az adott kar által meghatározott szabályok alapján, a karon értékelik és a
Kari Tanács véleményezését figyelembe véve a Szenátus elé terjesztik. A rektor a Szenátus rangsorolásának figyelembe vételével dönt a dékáni megbízás kiadásáról.
19. A klinikai központ elnöki tisztségére benyújtott pályázatok bírálata a jelen szabályzat és a Szervezeti és Működési Szabályzat II. rész V. fejezet 70. pontjában és a vonatkozó ágazati jogszabályokban foglaltak alapján történik.
20. A szervezeti egység vezetője és helyettese megbízása esetén a megbízási jogkör gyakorlója a megbízás másolatát köteles a rektor vagy a kancellár számára megküldeni.

Tanszékcsoport-vezető, intézetvezető, tanszékvezető és ezek helyetteseinek megbízása
21. Tanszékcsoport-/intézet-/tanszékvezetői megbízás esetén pályázatot kell kiírni. A pályázatokat a
személyügyi központ és az Egyetem honlapján kell meghirdetni, a pályázat szövegét a kar dékánja
küldi meg a rektornak. Tanszékvezetői megbízás esetén a tanszék, a tanszékcsoport illetve az intézet véleményét ki kell kérni. Tanszékcsoport-/intézetvezetői megbízás esetén csak a tanszékcsoport/intézet véleményének kikérése szükséges.
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22. A pályázatok elbírálása során az egyetemi/főiskolai tanári pályázatoknál előírt szabályok az irányadók, azzal az eltéréssel, hogy ebben az esetben legalább három tagból álló, belső bizottság bírálja
el a pályázatot, a bizottság munkájában egyetemi és főiskolai docensek is részt vehetnek, és az
Egyetemi Tudományos Tanács véleményét nem kell kikérni. Az elbírálás során a dékán javaslatának mérlegelésével a rektor két külső szakértő véleményét is kikérheti. A rektor a Kari Tanács
rangsorolásának, valamint a dékán javaslatának figyelembevételével bízza meg a tanszék-/tanszékcsoport-/intézetvezetőt.
23. Tanszék-/intézet-/tanszékcsoport vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évig terjedő időtartamra adható.11
24. Olyan vezetői pályázat esetén, amely tekintetében – kilencven napon belül – már legalább két alkalommal eredménytelenül került sor pályázati felhívás kiírására,12 vagy ha egyéb előre nem látható esemény következtében a tanszékvezetői/tanszékcsoport-vezetői/intézetvezetői tisztség megüresedett, a rektor pályázat kiírása nélkül, vagy a pályázat kiírásával egyidejűleg az illetékes dékán által javasolt személynek a pályázati eljárás sikeres lefolytatásáig, illetve legfeljebb 1 évre tanszékvezetői/tanszékcsoport-vezetői/intézetvezetői megbízást adhat, amely indokolt esetben ugyanazon
személy ideiglenes megbízásával egyszer megismételhető.
25. Tanszékcsoportvezető-helyettesi, intézetvezető-helyettesi, tanszékvezető helyettesi megbízásra
pályázat kiírása kötelező. A megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évre adható azzal, hogy az időtartam nem terjedhet a tanszékcsoport-vezető, intézetvezető, tanszékvezető megbízatásánál későbbi időpontig. A helyetteseket a tanszékcsoport-/intézet-/tanszékvezető javaslatára, a tanszékcsoporti/intézeti tanács, tanszéki testület véleményének meghallgatásával a dékán bízza meg. A megbízás
másolatát köteles a rektornak megküldeni.

A közalkalmazotti kinevezéssel kapcsolatos szabályok
26. A közalkalmazotti jogviszony kinevezéssel, és annak elfogadásával jön létre. A kinevezést és annak
elfogadását írásba kell foglalni.
27. Az egyes munkakörök esetében a közalkalmazotti jogviszony létesítésére jogosult vezetők körét a
Munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendjéről szóló szabályzat, illetve rektori, kancellári utasítás
tartalmazza.
28. A kinevezési okmányt a Kjt. 21. § (3) bekezdésében meghatározott tartalommal kell elkészíteni. A
kinevezés melléklete a közvetlen munkahelyi vezető és a közalkalmazott által aláírt munkaköri leírás.
A közalkalmazott fizetési osztályba (fokozatba) történő besorolásánál
a) az oktatói, tudományos kutatói munkakört betöltők esetében a Kjt. 79/B–D §-ok rendelkezéseit,
b) más munkakörben foglalkoztatottak esetében a Kjt. 61–65. §-ok rendelkezéseit kell alapul venni.
29. A kinevezés példányaiból
a) egy eredeti példányt a közalkalmazottnak át kell adni,
b) egy példányt a közalkalmazott személyi anyagába kell elhelyezni,
c) egy eredeti példány a bér- és munkaügyi feladatok végzésében illetékes szervezeti egységnél
marad,
d) a rektor, kancellár hatáskörébe tartozó kinevezés esetén egy példányt az Igazgatásszervezési és
Szolgáltatási Központnak, egyéb esetben az illetékes kar/szervezeti egység vezetőjének is meg
kell küldeni.
11
12

Kjt. 23. (3)
Kjt. 20/A (2a)
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30. Az alkalmazási ügyirattal kapcsolatos humánpolitikai (előkészítő és adminisztrációs) feladatokat a
munkáltatói jog gyakorlása szerint illetékes szervezeti egység, a rektor/a kancellár munkáltatói
jogkörébe tartozó személyek esetében az Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ végzi. A
kinevezést minden esetben a bér- és munkaügyi feladatok végzésében illetékes szervezeti egység
készíti.

Részmunkaidőben vagy további közalkalmazotti jogviszonyban történő alkalmazás
Kjt. 42. § A munkáltató a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottal munkaköri feladatai ellátására munkavégzésre irányuló további jogviszonyt nem létesíthet.
Kjt. 43. § (1) Amennyiben a közalkalmazott munkaideje a közalkalmazotti jogviszonyban és a munkavégzésre irányuló
további jogviszonyban – részben vagy egészben – azonos időtartamra esik, a munkavégzésre irányuló további jogviszony csak a munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával létesíthető.
(2) A hozzájárulás megtagadásával szemben munkaügyi jogvita nem kezdeményezhető.
Kjt. 44. § (1) A közalkalmazott a munkaidejét nem érintő további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítését - a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, továbbá a
közérdekű önkéntes tevékenység kivételével - köteles a munkáltatónak előzetesen írásban bejelenteni, amely
összeférhetetlenség esetén a további jogviszony létesítését írásban megtiltja.
(2) A munkáltatónak a munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítését megtiltó intézkedése ellen munkaügyi jogvita kezdeményezhető.

31. Ha az adott szervezeti egység feladatai, munkaterhe indokolja, a munkáltatói jogkör gyakorlója
jogosult további közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni más munkáltatónál (felsőoktatási intézmény stb.) közalkalmazotti jogviszonyban, munkajogviszonyban álló munkavállalóval.
32. Részmunkaidős közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre, valamint meghatározott munka
elvégzésére, illetve feladat ellátására, továbbá helyettesítés céljából határozott időre is létesíthető,
ha a munkavállaló az adott munkakör betöltésére vonatkozó feltételeknek megfelel.
33. Ha a jogszabály vagy a jelen Szabályzat alapján az adott munkakör betöltése pályázattal történik,
részmunkaidős közalkalmazotti jogviszony csak olyan munkavállalóval köthető, aki a pályázaton
részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt.

III. fejezet: A közalkalmazotti jogviszony módosításának szabályai
A közalkalmazotti jogviszony módosításának közös szabályai
1. A közalkalmazotti jogviszonyt a felek közös megegyezéssel írásban módosíthatják a kinevezés
megkötésére vonatkozó szabályoknak megfelelően.
2. Nincs szükség a jelen fejezet 1. pontjában meghatározott eljárásra, ha a kinevezés módosulása jogszabályon alapul, így különösen a közalkalmazott fizetési fokozatának megváltozása, illetményének
megemelése esetén. A közalkalmazotti jogviszony módosulásáról azonban ilyen esetben is írásban
kell értesíteni a közalkalmazottat.
Kjt. 23/B. § (1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott írásbeli kérelmére a munkáltató köteles a kinevezésben heti húszórás részmunkaidőt kikötni, ha a közalkalmazott a kérelem benyújtásakor az Mt. 128. §-ában
foglalt fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe.
(2) A munkáltató a közalkalmazottnak a munkaidő egyenlőtlen beosztására vonatkozó kérelmét csak abban az
esetben tagadhatja meg, ha az számára lényegesen nagyobb munkaszervezési terhet jelentene. A munkáltató köteles írásban megindokolni a kérelem megtagadását.
(3) A részmunkaidő kikötése
a) a fizetés nélküli szabadság megszűnését követő naptól,
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b) ha a közalkalmazott betegsége vagy a személyét érintő más elháríthatatlan akadály esetén az akadályoztatás megszűnésétől számított harminc napon belül ki kell adni rendes szabadságát, a szabadság leteltét
követő naptól hatályos.
A b) pontban foglaltak alkalmazása esetén – a felek eltérő megállapodása hiányában – a rendes szabadság kiadását a fizetés nélküli szabadság lejártát követő első munkanapon meg kell kezdeni. Eltérő megállapodás esetén a
rendes szabadság kiadását a fizetés nélküli szabadság lejártát követő harminc napon belül meg kell kezdeni.
(4) A kérelmet az (1) bekezdés szerinti fizetés nélküli szabadság igénybevételének megszűnése előtt legalább hatvan nappal kell a munkáltatóval közölni. A kérelemben a közalkalmazott köteles tájékoztatni a munkáltatót
a) a fizetés nélküli szabadság igénybevételére jogosító gyermeke harmadik életéve betöltésének időpontjáról, továbbá
b) ha egyenlőtlen munkaidő-beosztásban kíván dolgozni, a munkaidő-beosztásra vonatkozó javaslatáról.
(5) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak esetében a kérelmet a fizetés nélküli szabadság tartama alatt, a tanév szorgalmi időszakának
befejezését, illetve az első félév befejezését megelőző hatvan nappal korábban kell a munkáltatóval közölni.
(6) A (3) bekezdés szerinti időponttól a közalkalmazotti jogviszony alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott
pénzbeli vagy természetbeni juttatás tekintetében e törvény erejénél fogva az időarányosság elve alkalmazandó, ha a juttatásra való jogosultság a munkaidő mértékével összefügg.
(7) Az (1) bekezdés szerinti kérelem alapján kikötött részmunkaidőben a munkáltató a közalkalmazottat
a) a kérelem szerinti időpontig, de
b) legfeljebb a gyermek hároméves koráig, három vagy több gyermeket nevelő közalkalmazott esetén a
gyermek ötéves koráig13
köteles foglalkoztatni. Ezt követően a közalkalmazott munkaidejét a kérelem benyújtása előtti mérték szerint kell megállapítani.
(8) Az (1)–(7) bekezdés nem alkalmazható a vezetői megbízású közalkalmazott tekintetében.

3. A teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott írásbeli kérelmére a munkáltató köteles a kinevezésben heti húsz óra részmunkaidőt kikötni, ha a közalkalmazott a kérelem benyújtásakor fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe gyermeke otthoni gondozása céljából a gyermek harmadik
életéve betöltéséig.
4. A munkáltató a közalkalmazottnak a munkaidő egyenlőtlen beosztására vonatkozó kérelmét csak
abban az esetben tagadhatja meg, ha az számára lényegesen nagyobb munkaszervezési terhet jelentene. A munkáltató köteles írásban megindokolni a kérelem megtagadását.
5. A részmunkaidő kikötése
a) a fizetés nélküli szabadság megszűnését követő naptól,
b) ha a közalkalmazott betegsége vagy a személyét érintő más elháríthatatlan akadály esetén az
akadályoztatás megszűnésétől számított harminc napon belül ki kell adni rendes szabadságát, a
szabadság leteltét követő naptól hatályos.
6. A kérelmet, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a fizetés nélküli szabadság igénybevételének
megszűnése előtt legalább hatvan nappal kell a munkáltatóval közölni. A kérelemben a közalkalmazott köteles tájékoztatni a munkáltatót
a) a fizetés nélküli szabadság igénybevételére jogosító gyermeke harmadik életéve betöltésének
időpontjáról, továbbá
b) ha egyenlőtlen munkaidő-beosztásban kíván dolgozni, a munkaidő-beosztásra vonatkozó javaslatáról.
7. A munkáltató a kérelem alapján kikötött részmunkaidőben a közalkalmazottat
a) a kérelem szerinti időpontig, de
b) legfeljebb a gyermek hároméves koráig, három vagy több gyermeket nevelő közalkalmazott esetén a gyermek ötéves koráig
köteles foglalkoztatni. Ezt követően a közalkalmazott munkaidejét a kérelem benyújtása előtti mérték szerint kell megállapítani.

13

a 2014: XCIX. törvény 184. §-ával megállapított szöveg.
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8. A kinevezés módosítás példányaiból
a) egy eredeti példányt a közalkalmazottnak át kell adni,
b) egy példányt a közalkalmazott személyi anyagába kell elhelyezni,
c) egy eredeti példány a bér- és munkaügyi feladatok végzésében illetékes szervezeti egységnél marad,
d) a rektor/a kancellár hatáskörébe tartozó kinevezés esetén egy példányt az Igazgatásszervezési és
Szolgáltatási Központnak, egyéb esetben az illetékes kar/szervezeti egység vezetőjének is meg
kell küldeni.
9. A módosítással kapcsolatos humánpolitikai (előkészítő és adminisztrációs) feladatokat a munkáltatói jog gyakorlása szerint illetékes szervezeti egység, a rektor és kancellár munkáltatói jogkörébe
tartozó személyek esetében az Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ végzi. A kinevezés
módosítását a bér- és munkaügyi feladatok végzésében illetékes szervezeti egység készíti.
10. A rektori és a kancellári hatáskörbe tartozó kinevezés módosítási javaslatot a közalkalmazotti jogviszony módosításának tervezett időpontját megelőzően legalább tizenöt nappal kell a rektorhoz,
kancellárhoz felterjeszteni. A határidő elmulasztása esetén csak akkor lehet a kinevezés módosítását az előterjesztésben meghatározott kezdőnappal elkészíteni, ha az nem eredményez visszamenőleges hatályú módosítást.
11. Ha a közalkalmazotti kinevezés módosítása a munkakör megváltozásával, vagy az eredeti munkaköri feladatok lényeges módosításával jár, a módosítást megelőzően meg kell győződni arról, hogy
az alkalmazási feltételek az új munkakör, illetve a megváltozott munkaköri feladatok vonatkozásában is fennállnak.
12. Ha az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló személy munkáltatói jogkör gyakorlására
jogosult egyik egyetemi szervezeti egységből másik szervezeti egységhez (kar, karhoz nem tartozó
szervezeti egység) kerül át, erről megállapodást kell kötni. A kinevezés módosítására irányuló megállapodást rektori / kancellári hatáskörben dolgozók esetén alá kell írnia a rektornak/a kancellárnak, a
két szervezeti egység vezetőjének, a közalkalmazottnak, egyéb esetben az átadó-átvevő szervezeti
egység vezetőjének és a közalkalmazottnak. Az ügyiratot rektori/kancellári hatáskörben dolgozók
esetén az Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ készíti a kinevezés módosítását kérő egység
írásbeli javaslata alapján, egyéb esetben a kinevezés módosítását kérő szervezeti egység.

IV. fejezet: A közalkalmazotti jogviszony megszűnése
1. A közalkalmazotti jogviszony a Kjt. 25. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben a munkáltatói
jogkör gyakorlójának külön intézkedése nélkül is megszűnik.
2. Az oktatók, kutatók közalkalmazotti jogviszonya megszűnésének sajátos eseteit a Harmadik rész tartalmazza.
3. A közalkalmazotti jogviszony megszűnéséről – a meghatározott idő lejártával egyidejűleg – a munkáltatói jogkör gyakorlója értesíti a bér- és munkaügyi feladatok végzésében illetékes szervezeti
egységet.
4. Ha a közalkalmazotti jogviszony a munkáltató jogutód nélküli megszűnése folytán [Kjt. 25. § (1)
bek. c) pontja], megszűnik vagy a munkáltató személye megváltozik, mert az alapító vagy a munkáltató döntése alapján a munkáltató egésze vagy egy része (szervezeti egysége, anyagi és nem
anyagi erőforrásainak vagy feladat- és hatáskörének meghatározott csoportja) a Munka Törvénykönyve (továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó munkáltató számára kerül átadásra, a munkáltató átadásra kerülő szervezete, vagy tevékenysége keretében foglalkoztatott közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya az átadás időpontjában megszűnik [Kjt. 25/A. §].14 Az alkalmazandó eljárásról a
Szenátus – a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével – külön határozatot köteles hozni.
14

2014. évi LXXXV. tv. 1. § (2) bekezdésében megállapított szöveg.
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V. fejezet: A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése
Általános szabályok
1. A közalkalmazotti jogviszony a Kjt. 25. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben, továbbá akkor szüntethető meg, ha a közalkalmazott nem teljesítette azokat a munkakör betöltéséhez szükséges feltételeket, amelyeket jogszabály vagy a munkáltató – megfelelő határidő biztosításával – a kinevezési okmányban előírt.
2. A közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén az erről szóló
írásbeli megállapodást a munkáltatói jogkör gyakorlójának és az érintett közalkalmazottnak egyaránt alá kell írnia.
3. Próbaidő kikötése esetén mindkét fél a másik értesítésével, egyoldalú nyilatkozattal – azonnali hatállyal – megszüntetheti a jogviszonyt. Erről a bér- és munkaügyi feladatok végzésében illetékes
szervezeti egységet a munkáltatói jogkör gyakorlója haladéktalanul köteles értesíteni.
4. A közalkalmazott a Kjt. 28–29. §-aiban foglalt rendelkezések alapján közalkalmazotti jogviszonyát
lemondással vagy a Kjt. 29. § (1) bekezdésében foglalt körülmények fennállása esetén rendkívüli
lemondással megszüntetheti. A lemondásról szóló nyilatkozatát a közalkalmazott írásban köteles
megküldeni a munkáltatói jogkör gyakorlójának, aki írásbeli határozatában a munkavégzés alóli
mentesítés tárgyában hozott döntéséről is értesíti a közalkalmazottat Kjt. 28. § (2) bekezdés, és erről egyidejűleg tájékoztatja a bér- és munkaügyi feladatok végzésében illetékes szervezeti egységet.
5. A munkáltatói jogkör gyakorlója a Kjt. 30. §–38. §-okban, valamint az Mt. 71. §–76. §-okban meghatározott esetekben és módon felmentéssel megszüntetheti a közalkalmazott jogviszonyát. A munkáltatói jogkör gyakorlója a felmentést köteles megindokolni, illetve a közalkalmazott figyelmét a
jogorvoslat lehetőségére felhívni. A felmentés indoklásának teljes körűnek, valósnak és okszerűnek
kell lennie.
6. Az oktatók, kutatók közalkalmazotti jogviszonya megszüntetésének sajátos eseteit a Harmadik rész
tartalmazza.
7. A megszüntetésről szóló munkáltatói döntés példányaiból
a) egy eredeti példányt a közalkalmazottnak át kell adni,
b) egy példányt a közalkalmazott személyi anyagába kell elhelyezni,
c) egy eredeti példány a bér- és munkaügyi feladatok végzésében illetékes szervezeti egységnél marad,
d) a rektor/a kancellár hatáskörébe tartozó kinevezés esetén egy példányt az Igazgatásszervezési és
Szolgáltatási Központnak, egyéb esetben az illetékes kar/szervezeti egység vezetőjének is meg
kell küldeni.
8. A megszüntetéssel kapcsolatos humánpolitikai (előkészítő és adminisztrációs) feladatokat a munkáltatói jog gyakorlása szerint illetékes szervezeti egység, a rektor/a kancellár munkáltatói jogkörébe tartozó személyek esetén, kezdeményező szervezeti egység írásbeli előterjesztése alapján az
Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ végzi.
9. Nem a rektor/ nem a kancellár munkáltatói jogkörébe tartozó személyek esetén a közös megegyezéssel és a próbaidő alatt történő megszüntetéssel kapcsolatos humánpolitikai (előkészítő és adminisztrációs) feladatokat a szervezeti egység végzi. Egyéb jogviszony megszüntetés esetén (felmentés, rendkívüli felmentés, áthelyezés) a megszüntetéssel kapcsolatos humánpolitikai előkészítő feladatokat a munkáltatói jog gyakorlása szerint illetékes szervezeti egység írásbeli előterjesztése alapján az Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ végzi.
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10. A közalkalmazotti jogviszony megszüntetését, a jogszabályban előírt igazolások kiadását minden
esetben a bér- és munkaügyi feladatok végzésében illetékes szervezeti egység készíti el.
11. A rektori/a kancellári hatáskörbe tartozók esetében a megszüntetésre vonatkozó javaslatokat a
közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének tervezett időpontját megelőzően legalább tizenöt
nappal kell a rektorhoz/a kancellárhoz felterjeszteni. A határidő elmulasztása esetén csak akkor lehet a megszüntetést az előterjesztésben meghatározott kezdőnappal elkészíteni, ha az nem eredményez visszamenőleges hatályú megszüntetést.
12. A közalkalmazotti jogviszony létesítésének, módosításának és megszüntetésének, a Foglalkoztatási követelményrendszerben nem szabályozott rendelkezéseit az Egyetem Kollektív Szerződése tartalmazza.

VI. fejezet: A közalkalmazottak minősítése és munkájuk értékelése
A közalkalmazottak minősítése
Kjt. 40. § (1) A közalkalmazottat
a) vezetőként a vezetői megbízást követő második év elteltével, valamint a magasabb vezetői vagy vezetői
megbízás lejárta előtt legalább három hónappal,
b) a várakozási idő 65. § (3) bekezdés szerinti csökkentése előtt, kivéve, ha a várakozási idő csökkentése kötelező,
c) a 66. § (1)–(3) bekezdés, a 66/A. § (1) bekezdés, illetve a 79/E. § szerinti garantáltnál magasabb összegű
illetmény megállapítása előtt,
d) a 66. § (8) bekezdés szerinti esetben, illetve
e) kérésére, legkorábban közalkalmazotti jogviszonyának keletkezését, illetve a korábbi minősítését követő
három évet követően, illetve közalkalmazotti jogviszonyának megszűnése esetén,
f) címadományozást megelőzően, illetve
g) gyakornoki ideje alatt a 22. § (15) bekezdésében foglalt esetben
minősíteni kell.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően, a munkáltató mérlegelési jogkörében eljárva is minősítheti a közalkalmazottat.
(3) Nem kerülhet sor a közalkalmazott minősítésére – az (1) bekezdés e) pontban és a (2) bekezdésben foglaltak
kivételével –, ha korábbi minősítésének, illetve a közalkalmazotti jogviszonya létesítésének időpontjától tizenkét hónap nem telt el. Ez esetben a korábbi minősítés eredményét kell irányadónak tekinteni.
(4) A minősítés célja a közalkalmazott munkaköri feladatai ellátásának megítélése, az ezt befolyásoló ismeretek,
képességek, személyi tulajdonságok értékelése, továbbá a szakmai fejlődés elősegítése.
(5) A minősítés a munkáltatói jogkör gyakorlójának feladata. A minősítést az 1. számú melléklet szerinti minősítési lap
alkalmazásával kell elvégezni. Végrehajtási rendelet munkakörönként meghatározza a mellékletben foglaltakhoz
képest az ágazatba tartozó munkakörhöz kapcsolódó további, illetve a minősítésből kizárt szempontokat.
(6) A minősítés a közalkalmazott személyi adatain túl csak a munkakör betöltésével kapcsolatos tényeket és a
ténymegállapításokon alapuló értékelést tartalmazhat. A minősített alkalmasságának megítélését a minősítő
írásban indokolni köteles.
(7) A minősítés során az egyes minősítési szempontok értékelésekor a következő pontszámokat kell alkalmazni:
a) kiemelkedő minősítés három pont,
b) megfelelő minősítés kettő pont,
c) kevéssé megfelelő minősítés egy pont,
d) nem megfelelő minősítés nulla pont.
(8) A közalkalmazott minősítésének eredményeként kiválóan alkalmas, alkalmas, kevéssé alkalmas, illetve alkalmatlan minősítést kaphat. A minősítés eredményét az egyes minősítési szempontok értékelésekor adható legmagasabb pontszámnak a ténylegesen adott pontszámokhoz viszonyított aránya alapján a következők szerint
kell megállapítani:
a) nyolcvantól száz százalékig kiválóan alkalmas,
b) hatvantól hetvenkilenc százalékig alkalmas,
c) harminctól ötvenkilenc százalékig kevéssé alkalmas,
d) harminc százalék alatt alkalmatlan
minősítést kap a közalkalmazott. Ettől eltérően, a közalkalmazott alkalmatlan minősítést kap, ha legalább egy
minősítési szempont értékelése nem megfelelő.
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(9) A közalkalmazottal minősítését ismertetni kell, és annak egy példányát az ismertetésekor a közalkalmazottnak
át kell adni. A megismerés tényét a közalkalmazott a minősítésen aláírásával igazolja, továbbá feltüntetheti
esetleges észrevételeit is.
(10) A minősítési lap egy példányát a közalkalmazotti alapnyilvántartás tartalmazza.
(11) A közalkalmazott a minősítés hibás vagy valótlan ténymegállapításának, személyiségi jogát sértő megállapításának megsemmisítését a minősítés közlésétől számított harminc napon belül a bíróságtól kérheti.
(12) Az e §-ban foglaltakat nem kell alkalmazni, ha törvény a munka értékelésével kapcsolatosan e szabályoktól
eltérő rendelkezéseket állapít meg a közalkalmazottak tekintetében, és végrehajtási rendelet a (8) bekezdésben foglaltak szerint meghatározza a minősítési eredménnyel való egyenértékűség feltételeit.
53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet
5. § (1) A Kjt. 1. számú melléklete 3.1.–3.3. pontjai tekintetében a felsőoktatási intézményben létesíthető oktatói
vagy kutatói munkakörökhöz kapcsolódó eltérő szempontok – figyelemmel az Ftv. 21. §-ának (3) bekezdése szerinti foglalkoztatási követelményrendszerben meghatározottakra
a) a teljesítmény-követelményeknek való megfelelés
kiemelkedő-megfelelő-kevéssé megfelelő-nem megfelelő;
b) az oktatási tevékenység ellátásának minősége
kiemelkedő-megfelelő-kevéssé megfelelő-nem megfelelő;
c) a tudományos/művészeti tevékenység színvonala
kiemelkedő-megfelelő-kevéssé megfelelő-nem megfelelő;
d) a felsőoktatási intézmény közéletében való részvétel
kiemelkedő-megfelelő-kevéssé megfelelő-nem megfelelő.
(2) A Kjt. 1. számú melléklete 4. pontja tekintetében a rektori megbízás vonatkozásában eltérő szempontok
a) az Ftv. 27. §-ának (5) bekezdésében meghatározott feladatok alapján a felsőoktatási intézmény működésében megjelenő vezetői tevékenység színvonala kiemelkedő-megfelelő-kevéssé megfelelő-nem megfelelő;
b) a felsőoktatási intézmény fejlesztésében megjelenő vezetői tevékenység színvonala hatékonysága, figyelembe véve az intézmény fejlesztési tervét és a fenntartói megállapodást kiemelkedő-megfelelő-kevéssé
megfelelő-nem megfelelő;
c) a felsőoktatási intézmény külső minősítésében megjelenő vezetői tevékenység színvonala (akkreditáció,
minősítési díjak, rangsorok) kiemelkedő-megfelelő-kevéssé megfelelő-nem megfelelő.

1. A közalkalmazottat minősíteni kell
a) vezetőként a vezetői megbízást követő második év elteltével, valamint a magasabb vezetői vagy
vezetői megbízás lejárta előtt legalább három hónappal,
b) a várakozási idő csökkentése előtt, kivéve, ha a várakozási idő csökkentése kötelező,
c) a garantáltnál magasabb összegű illetmény megállapítása előtt,
d) ha a garantált illetménynél magasabb összegű illetményt állapítanak meg a jogviszony létesítésekor, akkor 12 hónap elteltével, illetve
e) kérésére, legkorábban közalkalmazotti jogviszonyának keletkezését, illetve a korábbi minősítését
követő három évet követően, illetve közalkalmazotti jogviszonyának megszűnése esetén,
f) címadományozást megelőzően, illetve
g) gyakornoki ideje alatt a gyakornoki idő lejártának hónapjában.
Fenti eseteken túl a munkáltató mérlegelési jogkörében eljárva is minősítheti a közalkalmazottat.
2. Nem kerülhet sor a közalkalmazott minősítésére – a közalkalmazott kérésétől és a munkáltató mérlegelési jogkörében elvégzett minősítéstől eltekintve –, ha korábbi minősítésének, illetve a közalkalmazotti jogviszonya létesítésének időpontjától tizenkét hónap nem telt el. Ez esetben a korábbi
minősítés eredményét kell irányadónak tekinteni.
3. A minősítésre a közalkalmazott közvetlen munkahelyi vezetője a Minősítési lap szempontrendszere
szerint tesz javaslatot, és elküldi a munkáltatói jogkör gyakorlójának. A munkáltatói jogkör gyakorlója készíti el a minősítést.
4. A minősítés a közalkalmazott személyi és közalkalmazotti jogviszonyának adatain túl csak a munkakör
betöltésével kapcsolatos tényeket és a ténymegállapításokon alapuló értékelést tartalmazhat. A minősített alkalmasságának megítélését a minősítőnek írásban meg kell indokolnia. A minősítés alapvető célja a szakmai fejlődés elősegítése, valamint annak megítélése, hogy a közalkalmazott miként teljesítette a vele szemben, a jelen szabályzatban meghatározott elvárásokat, a munkaköri leírásában részletezett munkaköri feladatokat.
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5. A közalkalmazottal minősítését annak elkészülte után, haladéktalanul ismertetni kell. A megismerés
tényét a közalkalmazott a minősítésen aláírásával igazolja, továbbá feltüntetheti észrevételeit is. A
minősítési lap egy példányát a közalkalmazott személyi anyagába kell elhelyezni.
6. A minősítés példányaiból
a) egy eredeti példányt a közalkalmazottnak át kell adni,
b) egy példányt a közalkalmazott személyi anyagába kell elhelyezni,
c) egy eredeti példány a bér- és munkaügyi feladatok végzésében illetékes szervezeti egységhez
kell beküldeni,
d) a rektor/a kancellár hatáskörébe tartozó minősítés esetén egy példányt az Igazgatásszervezési és
Szolgáltatási Központnak.
7. A közalkalmazott a minősítés hibás vagy valótlan ténymegállapításának, személyiségi jogát sértő
megállapításának megsemmisítését a minősítés közlésétől számított harminc napon belül a bíróságtól kérheti.

A rektori megbízás értékelése
8. A rektori megbízás minősítésének a Kjt. 1. sz. mellékletében közzétett Minősítési lap 4. pontja tekintetében a rektori megbízás értékelésének szempontja:
a) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 13. §. (1)-(2) bekezdésében meghatározott feladatok
alapján az Egyetem működésében megjelenő vezetői tevékenység színvonala,
b) az Egyetem fejlesztésében megjelenő vezetői tevékenység színvonala hatékonysága, figyelembe
véve az Egyetem intézményfejlesztési tervét és a fenntartói megállapodást,15
c) az Egyetem külső minősítésében megjelenő vezetői tevékenység színvonal (akkreditáció, minősítési díjak, rangsorok).

A kancellár minősítése
9. A kancellár a felsőoktatási intézménnyel áll közalkalmazotti jogviszonyban, felette a munkáltatói
jogokat a miniszter gyakorolja, munkaköri leírását a fenntartó hagyja jóvá. A minősítés a munkáltatói jogkör gyakorlójának feladata.

Az oktatók-kutatók munkájának értékelése
10. Az oktatók-kutatók tevékenységét a munkaköri leírásban foglaltak alapján az oktatói-kutatói előmenetellel összefüggő munkáltatói intézkedést (kinevezést) megelőzően, de legalább öt évenként
kell értékelni.
11. A (4) bekezdésben meghatározottakon túl az oktatói – kutatói munkakörök értékelésének szempontjai az alábbiak:
a) a teljesítmény-követelményeknek való megfelelés,
b) az oktatási tevékenység ellátásának minősége,
c) a tudományos/művészeti tevékenység színvonala,
d) a felsőoktatási intézmény közéletében való részvétel.
12. Nem kell értékelni annak az oktatónak, illetve kutatónak a munkáját, akinek az Mt. 294. § (1) bekezdés
ga) pontjában meghatározott feltétel bekövetkezéséig kevesebb, mint öt éve van hátra.

15

53/2006. (III. 14.) Korm. rend. 5. § (2) b)
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A nem oktató-kutatói munkakörben foglalkoztatottak munkájának értékelése
13. A tanár és egyéb nem oktató-kutató tevékenységét a munkaköri leírásban foglaltak és a Minősítési
lap szempontjai alapján ötévenként kell értékelni. Határozott idejű kinevezés esetén az értékelést
csak a közalkalmazott kérésére kell elvégezni.
14. Nem kell értékelni annak a közalkalmazottnak a munkáját, akinek az öregségi nyugdíjra való jogosultság feltételeinek (Mt. 294. § (1) bekezdés ga) bekövetkezéséig kevesebb, mint öt éve van hátra.
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Minősítési lap
1. A közalkalmazott személyi adatai:
Neve (születési neve):
Anyja neve:
Születési hely, idő:
2. A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos adatok:
A közalkalmazotti jogviszony kezdete:
A közalkalmazott besorolása:
A vezetői beosztás/munkakör betöltésének kezdete:
A minősítés indoka:
3. A közalkalmazott minősítésének szempontjai:
3.1. A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek:
Kiemelkedő (3 pont) - Megfelelő (2 pont) - Kevéssé megfelelő (1 pont) - Nem megfelelő (0 pont)
Szöveges indokolás:
3.2. A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka:
Kiemelkedő - Megfelelő - Kevéssé megfelelő - Nem megfelelő
Szöveges indokolás:
3.3. A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség:
Kiemelkedő - Megfelelő - Kevéssé megfelelő - Nem megfelelő
Szöveges indokolás:
3.4. A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat:
Kiemelkedő - Megfelelő - Kevéssé megfelelő - Nem megfelelő
Szöveges indokolás:
3.5. A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet:
Kiemelkedő - Megfelelő - Kevéssé megfelelő - Nem megfelelő
Szöveges indokolás:
3.6. A végrehajtási rendelet által az oktatókra, kutatókra meghatározott egyéb szempontok:
a) a teljesítmény-követelményeknek való megfelelés
Kiemelkedő - Megfelelő - Kevéssé megfelelő - Nem megfelelő
Szöveges indokolás:
b) az oktatási tevékenység ellátásának minősége
Kiemelkedő - Megfelelő - Kevéssé megfelelő - Nem megfelelő
Szöveges indokolás:
c) a tudományos/művészeti tevékenység színvonala
Kiemelkedő - Megfelelő - Kevéssé megfelelő - Nem megfelelő
Szöveges indokolás:
d) a felsőoktatási intézmény közéletében való részvétel
Kiemelkedő - Megfelelő - Kevéssé megfelelő - Nem megfelelő
Szöveges indokolás:
4. Vezetői beosztáshoz/munkakörhöz kapcsolódó minősítési szempontok:
4.1. A vezető által irányított szervezeti egység/intézmény munkájának színvonala
Kiemelkedő - Megfelelő - Kevéssé megfelelő - Nem megfelelő
Szöveges indokolás:
4.2. A vezető által irányított szervezeti egység/intézmény munkavégzésének szervezése
Kiemelkedő - Megfelelő - Kevéssé megfelelő - Nem megfelelő
Szöveges indokolás:
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5. A közalkalmazott munkavégzésével kapcsolatos egyéb lényeges körülmény, megjegyzés, a kevéssé alkalmas
területek fejlesztésére vonatkozó javaslatok, célkitűzések:
6. A közalkalmazott minősítése:
kiválóan alkalmas (80–100%) - alkalmas (60–79%) - kevéssé alkalmas (30–59%) - alkalmatlan (30% alatt)
7. A közalkalmazott által a minősítésre tett észrevétel:
.....................................................................................................................................................................................
Szeged, 20 .....................
A minősítés megállapításait a közalkalmazottal ismertettem.
...............................................................
(NÉV)
a közvetlen munkahelyi vezető aláírása
A minősítés tartalmát ismerem, észrevételeimet megtettem,
a minősítés 1 példányát átvettem.

................................................................
(NÉV)
a minősített aláírása

...................................................
munkáltató aláírása
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VII. fejezet: A közalkalmazottak felelősségi rendszere
A kártérítési felelősség
1. A jelen Szabályzat alkalmazásában kár az Egyetem mindennemű vagyonában bekövetkezett csökkenés, amely a közalkalmazott jogellenes, felróható magatartásával, tevékenységével vagy mulasztásával okozati összefüggésben következett be.
2. A közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyából eredő kötelezettségének gondatlan vagy szándékos megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik (vétkességi felelősség). A kártérítési felelősség alapjára, a szándékosság, gondatlanság fogalmára, a több közalkalmazott által
együttesen okozott kárért való felelősség, a megrongált, elveszett vagyontárgy értékének megállapítása szabályaira, a munkáltató kárigényének érvényesítésére a Kjt., az Mt. és a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.

Eljárás károkozás esetén
3. A kár bekövetkezését, az észlelést követően haladéktalanul be kell jelenteni a szervezeti egység
vezetőjének.
4. A szervezeti egység vezetője köteles:
a) bűncselekmény alapos gyanúja esetén a munkáltatói jogkör gyakorlóját, az Igazgatásszervezési
és Szolgáltatási Központ főigazgatóját,
b) leltárhiány, illetve visszaszolgáltatási, megőrzési, elszámolási kötelezettség megszegése esetén a
vezetőjét, illetve a gazdasági vezetőt értesíteni,
c) a kár enyhítésére, további károk megakadályozására szükséges intézkedéseket haladéktalanul
megtenni,
d) a kártérítési felelősség megállapítását célzó vizsgálatot megkezdeni és lefolytatni a gazdasági
szervezet főigazgatójának bevonásával.
5. Nem áll fenn a bejelentési, illetve intézkedési kötelezettség, ha a keletkezett kár olyan kismértékű,
hogy az azzal kapcsolatos intézkedés a munkáltatónak aránytalan többletfeladatot jelentene.
Amennyiben a károkozó személye ismert és a kárt az eljárás megindításáig megtéríti, gondatlan
károkozás esetén a munkáltató az intézkedéstől eltekinthet.

Munkavégzésre irányuló további jogviszony engedélyezése
6. A közalkalmazott más munkáltatóval munkavégzésre irányuló további jogviszonyt kizárólag:
a) előzetes írásbeli engedély (Kjt. 43. §), illetve
b) előzetes írásbeli bejelentés (Kjt. 44. §)
alapján létesíthet.
7. A közalkalmazott nem létesíthet olyan munkavégzésre irányuló további jogviszonyt, amely a közalkalmazotti jogviszony alapján betöltött munkakörével összeférhetetlen.
8. A további jogviszony létesítésére irányuló kérelmet, illetve bejelentést a jelen Szabályzat mellékletében és a munkáltatói utasításban meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlójának kell megküldeni a jogviszony létesítésének tervezett időpontját megelőzően legalább 30 nappal.
9. A munkáltatói jogkör gyakorlója a közvetlen munkahelyi vezető előzetes véleménye alapján dönt az
engedély megadásáról vagy a hozzájárulás megtagadásáról.
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10. A közalkalmazott 8 napon belül köteles írásban bejelenteni a munkáltatói jogkör gyakorlójának, ha
vele szemben törvényben meghatározott összeférhetetlenségi ok merül fel, illetve, ha közalkalmazotti jogviszonyának fennállása alatt összeférhetetlenségi helyzetbe kerül.
11. Ha az összeférhetetlenség ténye a munkáltató tudomására jut, haladéktalanul köteles nyolcnapos
határidő kitűzésével írásban felszólítani az érintettet az összeférhetetlenség okának megszüntetésére.
12. Ha a közalkalmazottat az egyetem teljes munkaidőben foglalkoztatja a Kjt. 43. §-a alapján további
jogviszony csak a teljes munkaidő felét meg nem haladó időtartamra engedélyezhető. Az oktatók,
kutatók részére a további jogviszony engedélyezésének részletes szabályait a Harmadik rész állapítja meg.
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Harmadik rész: A közalkalmazotti jogviszonyra
vonatkozó különös szabályok
VIII. fejezet: Az egyetem oktatóira és tudományos kutatóira vonatkozó szabályok
Általános szabályok
1. Az oktatással összefüggő feladatokat – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – oktatói és tanári munkakörökben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyban látják el. Az önálló kutatói feladatok ellátására tudományos kutatói munkakör létesíthető.
2. Az oktatói feladatok és a tudományos kutatói, valamint gyógyítói feladatok egy munkakörben is
elláthatók, ebben az esetben a közalkalmazotti kinevezésben kell meghatározni, hogy az egyes feladatokat a foglalkoztatás – teljes vagy rész – munkaidejének milyen hányadában kell ellátni.
3. Oktatói, kutatói munkakörben – az Európai Unió irányelveiben foglaltakkal összhangban – nem
magyar állampolgár is alkalmazható.
4. Oktatói, kutatói feladatokra közalkalmazotti jogviszonyban történő alkalmazás feltétele az előírt
mesterfokozat és szakképzettség, büntetlen előélet, továbbá, hogy az alkalmazott ne álljon tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.16
5. Az egyetemen oktatói, kutatói munkakör folytatására foglalkoztatási jogviszonyt az létesíthet, aki
a szakma gyakorlásához oklevelét
a) külföldi oktatási intézménynek nem minősülő magyarországi felsőoktatási intézményben szerezte,
b) külföldi oktatási intézményben vagy Magyarországon képzést nyújtó, külföldinek minősülő oktatási intézményben szerezte, és az oktatói, kutatói szakma gyakorlásához előírt, végzettségre vonatkozó követelmény teljesülését elismerési vagy honosítási eljárás eredményeképpen hozott határozattal igazolta.
6. Az elismerési vagy honosítási eljárás lebonyolítására a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
7. Amennyiben az Egyetem az eljáró hatóság, a tudományos fokozat honosításának kivételével a külföldi oklevél elismeréséről, honosításáról szóló határozat kibocsátására a rektor jogosult.
8. Az eljáró hatóság feladatait a kinevezés munkáltatói jogkörét gyakorló egységvezető látja el.
9. Az eljáró hatóság szakértői bizottságot vagy bizottságokat hozhat létre, illetve szakértőként a külföldi oklevelek elismeréséért felelős hatóságot, más hazai oktatási intézményt is megkereshet.
10. A kinevezés munkáltatói jogkörének gyakorlója az elismerésre vagy honosításra vonatkozó javaslatát határozathozatalra a rektor elé terjeszti. A határozatot a rektor számára az Igazgatásszervezési
és Szolgáltatási Központ készíti elő.
11. A felsőfokú végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok elismerése, honosítása tárgyában kötött kétoldalú ekvivalencia egyezmények hatálya alá tartozó oklevelek is az elismerési vagy honosítási eljárással válnak a magyar oklevelekkel azonos jogi hatályúakká.
16
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12. Az oktatói, kutatói feladat megbízási jogviszony keretében is ellátható. A megbízót illető jogosultságokat a rektor gyakorolja.17 Megbízási jogviszony keretében az oktatói, kutatói feladat akkor látható el, ha a tevékenység jellege ezt megengedi, továbbá a végzett munkára fordított idő nem haladja
meg a teljes munkaidő hatvan százalékát (a továbbiakban: óraadó oktató, megbízásos kutató). Megbízási jogviszony létesíthető továbbá az eseti, nem rendszeres oktatói, feladatokra. Az Egyetem a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló személlyel a munkakörébe nem tartozó, kutatói feladatok ellátására
megbízási vagy más polgári jogi szerződéssel jogviszonyt csak akkor létesíthet, ha a megbízási jogviszonyban érintett feladat nem esik a kutató munkaköri feladatainak körébe, és a kutatás külső megbízás,
megrendelés keretében valósul meg. A nem munkaköri feladatként végzett kutatásra a kutatóval megbízási szerződést kell kötni.
13. Megbízási jogviszony azzal létesíthető, illetve tartható fenn, aki büntetlen előéletű és nem áll annak a
tevékenységnek a folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amelyre a megbízási jogviszony
irányul. Azt, hogy kizáró ok nem áll fenn, a megbízási jogviszonyt megbízottként létesíteni kívánó személy a megbízás létrejötte előtt, a rektor számára igazolja. Nem kell igazolni a kizáró ok hiányát, ha az
egyetemmel fennállt korábbi megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel már igazolta, és a
korábbi jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el.18
14. Az Egyetemen létesíthető oktatói munkakörök a következők
a) tanársegéd,
b) adjunktus,
c) főiskolai, illetve egyetemi docens,
d) főiskolai, illetve egyetemi tanár,
e) mesteroktató
15. Az oktatói, kutatói munkakörben történő alkalmazás együtt jár a munkakör megnevezésével azonos munkaköri cím adományozásával és e munkaköri cím használatának jogával.
16. Az Egyetem oktatói munkakörben közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező oktatójával oktatói
munkakör ellátására további közalkalmazotti jogviszonyt nem létesíthet.
17. Ha az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló oktatónak más felsőoktatási intézmény
előterjesztésére egyetemi vagy főiskolai tanári munkaköri címet adományoznak, e cím adományozása az Egyetemen betöltött munkakörét nem érinti.
18. Tudományos kutatói munkakörben kell foglalkoztatni azt, aki – a közalkalmazotti kinevezésében
meghatározottak alapján – a teljes munkaidejének legalább nyolcvan százalékát az Egyetem tudományos tevékenységének ellátására fordítja, továbbá munkakörébe tartozó feladatként részt vesz az Egyetem oktatással összefüggő tevékenységében is.19 Kutatásainak eredményére vonatkozó adatokat a
nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázisban rögzíteni kell.20
19. Az Egyetemen létesíthető kutatói munkakörök a következők:
a) tudományos segédmunkatárs,
b) tudományos munkatárs,
c) tudományos főmunkatárs,
d) tudományos tanácsadó,
e) kutatóprofesszor.
20. A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar művészeti területen foglalkoztatott oktatói, valamint a Zeneművészeti Kar oktatói esetében a kutatómunkán a művészeti tevékenység értendő.
17

Nftv. 13. § (2)
Nftv. 25. § (5a)
19
Nftv. 33. § (1)
20
Nftv. 33. § (1)
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Közalkalmazotti jogviszony létesítése oktatói, kutatói munkakörben
Nftv. 26. § (3) Az oktató – függetlenül attól, hogy hány felsőoktatási intézményben lát el oktatói feladatot – az intézmény
működési feltételei meglétének mérlegelése során, illetve a felsőoktatási intézmény támogatásának megállapításánál egy felsőoktatási intézményben vehető figyelembe. Az oktató, írásban adott nyilatkozata határozza
meg, hogy melyik az a felsőoktatási intézmény, amelyiknél figyelembe lehet őt venni.
Nftv. 27. § (3) A főiskolai, illetve egyetemi tanári munkakörben történő alkalmazás – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony
létesítésének – feltétele, hogy az érintettet a megfelelő munkaköri cím adományozásával a miniszterelnök főiskolai tanárrá, illetve a köztársasági elnök egyetemi tanárrá kinevezze (a továbbiakban: főiskolai, egyetemi tanári munkaköri cím adományozása). A miniszterelnöki, illetve a köztársasági elnöki intézkedés a főiskolai, illetve egyetemi tanári munkakör betöltéséhez szükséges előfeltétel, a megfelelő munkaköri cím adományozását
eredményezi. A főiskolai, illetve egyetemi tanári munkaköri cím használati jogának biztosítása, megvonása –
külön erre irányuló munkáltatói intézkedés hiányában – nem eredményezi a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítését, megszűnését. A főiskolai, illetve egyetemi tanár foglalkoztatására irányuló jogviszonyt a felsőoktatási intézményben munkáltatói jogkört gyakorló rektor jogosult létesíteni, illetve megszüntetni.
Nftv. 29. § (2) A nyilvános pályázaton a felsőoktatási intézménnyel alkalmazásban nem állók is részt vehetnek. A benyújtott
pályázatokat a szenátus bírálja el. A szenátus azokat a pályázatokat, amelyek megfelelnek a munkakör elnyeréséhez szükséges feltételeknek, rangsorolja. A rektor – valamennyi oktatói munkakör tekintetében – a
rangsorolt pályázatok közül választva létesíthet munkaviszonyt, közalkalmazotti jogviszonyt. Főiskolai, illetve egyetemi tanári munkakör esetén, ha a pályázó még nem rendelkezik a megfelelő munkaköri címmel, a
foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítését megelőzően a rektor kezdeményezheti a főiskolai tanári,
egyetemi tanári munkaköri cím adományozására irányuló eljárást.
(3) A rektor – a munkaköri cím adományozása céljából megfogalmazott – a főiskolai tanári, illetve az egyetemi
tanári munkaköri cím adományozására vonatkozó javaslatát megküldi a felsőoktatási intézmény fenntartójának, abból a célból, hogy az a miniszter útján továbbítsa a munkaköri cím adományozására jogosultnak.
Nftv. 30. § (1) Az, aki jogosult a főiskolai tanári vagy az egyetemi tanári munkaköri cím használatára, másik munkáltatónál is létesíthet azonos oktatói munkakört újabb munkaköri cím adományozása nélkül.
(2) Ha az oktató munkahelyet változtat, új vagy további munkaviszonyt, közalkalmazotti jogviszonyt létesít, a
munkáltató az előző munkáltatónál elért vagy annál alacsonyabb munkaköri címnek megfelelő munkakörben
is foglalkoztathatja.
Nftv. 69. § (1) A felsőoktatási intézmény rektora az egyetemi tanári munkaköri cím adományozásával kapcsolatos javaslatának elkészítése előtt beszerzi a MAB szakértői véleményét.
(2) A felsőoktatási intézmény rektora a szakértői véleményben foglaltak mérlegelésével készíti el javaslatát az
egyetemi tanári kinevezésre, melyet a szakértői véleménnyel együtt megküld a felsőoktatási intézmény fenntartójának. A nem állami felsőoktatási intézmény fenntartója a rektor javaslatát a MAB szakértői véleményével és a saját álláspontjának ismertetésével együtt megküldi a miniszternek.
(3) A miniszter beszerzi a MAB újabb szakértői véleményét abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény rektorának javaslata nincs összhangban a MAB szakértői véleményében foglaltakkal. Ha a rektor javaslata és a
MAB szakértői véleménye összhangban áll, a miniszter kezdeményezi az egyetemi tanári kinevezést a köztársasági elnöknél. Ha a rektor javaslata és a MAB szakértői véleménye nincs összhangban, a miniszter mérlegelheti, hogy kezdeményezi-e az egyetemi tanári kinevezést.

21. Az oktatói, kutatói munkakörök betöltése a II. fejezetben meghatározottak szerint nyilvános pályázat
útján történik, történhet. A benyújtott pályázatokat a Szenátus, illetve a Szervezeti és Működési
Rendben meghatározott körben – átruházott hatáskörben – a kari tanács bírálja el, és amelyek megfelelnek a munkakör elnyeréséhez szükséges feltételeknek, azokat rangsorolja. Egyetemi tanári pályázat esetén az elbírálás előtt ki kell kérni a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakértői
véleményét is, kivéve, ha a pályázónak a köztársasági elnök másik munkáltatónál lezajlott, munkaköri cím adományozására irányuló eljárás keretében egyetemi tanár munkaköri címet adományozott.
22. A Szenátus vagy kari tanács azokat a pályázatokat, amelyek megfelelnek a munkakör elnyeréséhez
szükséges feltételeknek, rangsorolja. A rektor – átruházott hatáskörben a kar vezetője – a rangsorolt pályázatok közül választva létesíthet közalkalmazotti jogviszonyt, illetve kezdeményezheti a
főiskolai tanári, egyetemi tanári munkaköri cím adományozását.
23. Ha a Szenátus vagy kari tanács által elfogadott rangsorban olyan pályázó is található, aki az Egyetemen oktatói, kutatói munkakörben dolgozik, a rektor vagy a dékán – munkakör betöltésére vonatkozó – döntése alapján az érintettel nem közalkalmazotti jogviszonyt kell létesíteni, hanem a
közalkalmazotti kinevezését kell módosítani.
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24. A rektor – a munkaköri cím adományozása céljából megfogalmazott – a főiskolai tanári, illetve az
egyetemi tanári munkaköri cím adományozására vonatkozó javaslatát megküldi a felsőoktatási intézmény fenntartójának, abból a célból, hogy az a miniszter útján továbbítsa a munkaköri cím
adományozására jogosultnak.
25. Ha az oktató, kutató jogviszonya az Egyetemen új vagy további közalkalmazotti jogviszony létesítésével keletkezik, az Egyetem az előző munkáltatónál elért vagy annál alacsonyabb munkaköri
címnek megfelelő munkakörben is foglalkoztathatja.

Az oktatói munkakörre létesített közalkalmazotti jogviszony megszüntetése
Nftv. 27. § (4) Az alkalmazás megszűnésével – a főiskolai és az egyetemi tanári cím kivételével – megszűnik a munkaköri
cím használatának a joga. A főiskolai és az egyetemi tanár a cím használatára addig jogosult, ameddig a
miniszterelnök, illetve a köztársasági elnök a tanári cím használatának jogát nem vonja meg.
Nftv. 31. § (2) A 27. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott oktató kivételével, nem foglalkoztatható tovább az az oktató, aki az oktatói munkakörben történő foglalkoztatásának kezdetétől számított tíz év elteltével nem szerzett
tudományos fokozatot.
(4) Az oktató és a kutató a hetvenedik életévének betöltéséig foglalkoztatható. A főiskolai, illetve egyetemi tanár
esetén a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszüntetésére a rektor jogosult.
Nftv. 31. § (5) A munkáltató rendes felmondással, illetve felmentéssel – a munka törvénykönyvében és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvényben meghatározottakon túl – az oktatói munkakörben történő foglalkoztatást megszüntetheti, ha az oktató
a) nem teljesítette a foglalkoztatási követelményrendszerben meghatározott, a munkáltató által legalább ötévente felülvizsgált, ellenőrzött feltételeket,
b) nem teljesítette azokat a munkakör betöltéséhez szükséges feltételeket, amelyeket a munkáltató – megfelelő
határidő biztosításával – a munkaszerződésben vagy a kinevezési okmányban előírt,
c) a 26. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozata alapján az intézmény működési feltételeinek mérlegelése során az
intézményben nem vehető figyelembe. E pont esetében a munka törvénykönyve és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény munkaviszonyra, illetve közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó rendelkezései közül a felmondási, illetve felmentési időre, illetve a végkielégítésre vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

26. Az Egyetem rendes felmentéssel – a Kjt.-ben meghatározottakon túl – az oktatói munkakörben
történő foglalkoztatást megszüntetheti, ha az oktató
a) nem teljesítette a Foglalkoztatási Követelményrendszerben a munkáltató által legalább ötévente felülvizsgált és ellenőrzött feltételeket,
b) nem teljesítette azokat a munkakör betöltéséhez szükséges feltételeket, amelyeket a munkáltató –
megfelelő határidő biztosításával – kinevezési okmányban, illetve a munkaszerződésben előírt,
c) az Nftv. 26. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozata alapján az intézmény működési feltételeinek
mérlegelése során az intézményben nem vehető figyelembe. E pont esetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó rendelkezései közül a
felmentési időre, illetve a végkielégítésre vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni.
27. A közalkalmazotti jogviszony megszűnésének az egyes munkakörökben figyelembe veendő további okait a IX. fejezet tartalmazza.
28. Az alkalmazás megszűnésével – a főiskolai és az egyetemi tanári cím kivételével – megszűnik a
munkaköri cím használatának a joga. A főiskolai és az egyetemi tanár munkaköri címe használatára addig jogosult, ameddig a miniszterelnök, illetve a köztársasági elnök – a tanári cím használatának jogát megvonva – nem menti fel.
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IX. fejezet: Az egyes oktatókra vonatkozó szabályok
Nftv. 115. § (4) Az e törvénynek megfelelő fenntartási rendszert, intézményi, szervezeti felépítést, személyi feltételeket – ha
e törvény eltérő rendelkezést nem tartalmaz – a felsőoktatási intézményeknél 2015. szeptember 1-jéig kell
kialakítani. Az oktatókra vonatkozó alkalmazási, előmeneteli feltételeket a 2012. szeptember 1-jét megelőzően már felsőoktatási intézményben foglalkoztatott oktatók tekintetében is alkalmazni kell. A foglalkoztatási feltételek teljesítése tekintetében a 2012. szeptember 1-jét megelőző időszakot is figyelembe kell venni.
(4a) E törvény hatályba lépése nem érinti az oktatók, a kutatók foglalkoztatását, a velük kötött munkaszerződést,
a kiadott közalkalmazotti kinevezést, valamint a részükre kiadott főiskolai vagy egyetemi foglalkoztatáshoz
kötődő címeket. 2012. szeptember 1-jét követően az 1993. évi felsőoktatási törvény rendelkezései szerint is
tovább alkalmazható az oktató, a tudományos kutató. Ebben az esetben a 31. § (1)–(2) bekezdésben meghatározott időbeli korlátozást nem lehet alkalmazni.
(4b) Azoknak az oktatóknak és tudományos kutatóknak a besorolása és foglalkoztatása, akik az 1993. évi felsőoktatási törvény vagy a 2005. évi felsőoktatási törvény 157. § (2) bekezdésének alkalmazásával 2008. augusztus 31-ig a (4a) bekezdésben meghatározott régi követelmények szerint alkalmaztak akkor változtatható
meg, ha az új követelményeket teljesítik.
(4c) 2012. szeptember 1-jétől kezdődően csak az e törvényben meghatározottak szerint lehet oktatói, kutatói
munkakört létesíteni.
(4d) Az 1993. évi felsőoktatási törvény rendelkezései szerint alkalmazott és az új követelményeket időközben teljesítő oktatókat, tudományos kutatókat az „egyetemi” oktatókra meghatározott munkakör szerint kell besorolni, függetlenül attól, hogy alkalmazásukra főiskolán vagy egyetemen kerül sor. Ebben az esetben a foglalkoztatásra e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a 31. §-ban meghatározott
határidőkbe az adott oktatói munkakörben eltöltött időt be kell számítani. Ha az előírt feltételek teljesítéséhez öt évnél kevesebb év áll rendelkezésre, az oktató az új munkaszerződés, illetve közalkalmazotti kinevezés aláírásának napjától számított öt éven belül köteles az előírt feltételeket teljesíteni. Az oktatót ugyanabba az „egyetemi oktatói” fizetési fokozatba kell besorolni, mint amilyen „főiskolai oktatói” fizetési fokozatban volt, és a fizetési fokozatban eltöltött idő újra kezdődik.

A tanársegéd
1. Alkalmazási követelmények:
a) rendelkezzen a tárgyi kutatáshoz szükséges legalább kétéves szakmai gyakorlattal, amelybe az
eredményes tudományos diákköri tevékenység vagy a demonstrátori megbízás is beszámítható,
b) kezdje meg a doktori képzést,
c) a graduális szintet meghaladóan ismerje az oktatott tantárgyat,
d) legyen alkalmas gyakorlatok vezetésére,
e) rendelkezzen a tantárgy jellegének megfelelő gyakorlati ismeretekkel.
2. Folyamatos alkalmazásának követelményei:
a) heti teljes munkaidejéből – két egymást követő tanulmányi félév átlagában – heti 12 órát köteles
a hallgatók felkészítését szolgáló előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció megtartására fordítani,
b) látogassa rendszeresen a vezető oktatók óráit,
c) vegyen részt a tananyag összeállításában, a gyakorlatok előkészítésében, segítse a tantárgyfejlesztő munkát,
d) vegyen részt a hallgatók konzultálásában, beszámoltatásában, vizsgán, szükség szerint felvételi
előkészítésben, felvételi vizsgáztatásban,
e) végezzen kutatómunkát, melyhez a szakmai irányítást és a tárgyi feltételeket az adott egység biztosítja,
f) kutatási eredményeit publikálja,
g) segítse a hallgatók tudományos diákköri munkáját,
h) amennyiben nem tanár szakos végzettségű, az alapvető pedagógiai és módszertani ismeretek
megszerzése érdekében rendszeresen képezze önmagát,
i) törekedjen a doktori képzés befejezésére, ill. a PhD/DLA fokozat megszerzésére.
3. A törvény erejénél fogva megszűnik a tanársegédi közalkalmazotti jogviszony, ha közalkalmazott a
munkába állástól számított nyolcadik év elteltéig nem rendelkezik PhD/DLA fokozattal.
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4. A 3. pontban meghatározott határidőkbe nem számít be az az időszak, amely alatt a közalkalmazotti
jogviszony kilencven napnál hosszabb ideig szülési szabadság miatt, gyermekgondozás céljából,
közeli hozzátartozó ápolása céljából, keresőképtelen betegség miatt, valamint külföldi felsőoktatási
intézményben vagy kutatóintézetben való munkavállalás vagy szakmai tanulmányút miatt szünetel.
A határidő elteltével az oktató munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya megszűnik.

Átmeneti szabály
5. A 2012. szeptember 1. napját megelőzően tanársegéd munkakörben, munkaköri cím nélkül gyakornokként foglalkoztatott oktató a kinevezésétől számított legfeljebb három évig foglalkoztatható
gyakornokként.
6. A 2006. március 1. napján hatályon kívül helyezett felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény
vagy a 2005. évi felsőoktatási törvény 157. § (2) bekezdésének alkalmazásával 2008. augusztus 31-ig,
továbbá az Nftv. 115. § (4a) bekezdésben meghatározottak szerint a régi követelmények alapján alkalmazott, határozott időre kinevezett tanársegédek besorolása akkor változtatható meg, ha az új
követelményeket teljesítik.
7. A 6. pontban meghatározott esetekben a munkáltatói jogkör gyakorlója kezdeményezi a közalkalmazotti jogviszony módosítását.
8. Azoknak a tanársegédeknek, akiknek határozott idejű jogviszonyából öt évnél kevesebb év áll rendelkezésre és nem felelnek meg a Fejezet 1. pontjában meghatározott követelményeknek, az alkalmazás feltételeként elő kell írni, hogy öt éven belül kötelesek a követelményeket teljesíteni, ellenkező esetben jogviszonyuk felmentéssel történő megszüntetésére kerül sor.

Az adjunktus
9. Alkalmazási követelmények:
a) rendelkezzen szakterületén legalább
– három éves szakmai gyakorlattal és PhD/DLA fokozattal,
b) rendelkezzen az oktatott tananyagot lényegesen meghaladó ismeretekkel, legalább magyar
nyelven megjelent, saját kutatásokat dokumentáló (önálló, lektorált) publikációkkal, önállóan
vagy társszerzővel hazai tudományos konferencián megtartott előadással,
c) legyen képes színvonalas gyakorlatok és előadások tartására.
10. Folyamatos alkalmazásának követelményei:
a) heti teljes munkaidejéből – két egymást követő tanulmányi félév átlagában – heti 12 órát köteles
a hallgatók felkészítését szolgáló előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció megtartására fordítani,
b) vegyen részt a tantárgy korszerűsítésben, jegyzetírásban,
c) irányítson tudományos diákköri és szakdolgozati témákat,
d) rendszeresen végezzen kutatómunkát és kutatási eredményeit publikálja,
11. A törvény erejénél fogva megszűnik az adjunktusi közalkalmazotti jogviszony, ha a közalkalmazott az Egyetemen munkába állástól számított tizenkettedik év elteltéig nem szerzett tudományos
fokozatot.
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Átmeneti szabály
12. A 2006. március 1. napján hatályon kívül helyezett felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény
vagy a 2005. évi felsőoktatási törvény 157. § (2) bekezdésének alkalmazásával 2008. augusztus
31-ig, továbbá az Nftv. 115. § (4a) bekezdésben meghatározottak szerint a régi követelmények
alapján alkalmazott, határozott időre kinevezett adjunktusok besorolása akkor változtatható meg,
ha az új követelményeket teljesítik.
13. A 12. pontban meghatározott esetekben a munkáltatói jogkör gyakorlója kezdeményezi a közalkalmazotti jogviszony módosítását.

A főiskolai docens
14. Alkalmazási követelmények:
a) rendelkezzen legalább öt éves szakmai gyakorlattal, melybe a doktoranduszként végzett oktatás/kutatás is beleszámít,
b) rendelkezzen doktori (PhD/DLA) fokozattal,
c) rendelkezzen magas színvonalú ismeretekkel az oktatott tantárgyból és megfelelő ismeretekkel
a kapcsoló tudományterületekről,
d) legyen képes színvonalas előadások és gyakorlatok rendszeres tartására,
e) legyen alkalmas a hallgatók és a beosztott oktatók tanulmányi és tudományos, illetve művészi
munkájának irányítására,
f) rendelkezzen igazoltan elismert oktató, kutató vagy kiemelkedő szakmai – gyakorlati tevékenységgel,
g) rendelkezzen saját kutatásokat dokumentáló önálló publikációkkal, saját vagy társszerzőkkel írt
jegyzettel.
15. Folyamatos alkalmazásának követelményei:
a) heti teljes munkaidejéből – két egymást követő tanulmányi félév átlagában – heti 10 órát köteles
a hallgatók felkészítését szolgáló előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció megtartására fordítani,
b) rendszeresen fejlessze tantárgyait mind tartalmi, mind módszertani vonatkozásban,
c) tanulmányi segédletek, jegyzetek írása,
d) vizsgáztasson, irányítson vizsga (szigorlati) bizottságokat, szakterületétől függően szükség esetén vegyen részt felvételi, illetve záróvizsga-bizottságok munkájában,
e) végezzen folyamatosan önálló kutatómunkát, publikálja az eredményeket,
f) kísérje figyelemmel a tanszéki TDK tevékenységet,
g) kapcsolódjon be a hazai szakmai közéleti tevékenységbe,
h) irányítsa a hozzá beosztottak munkáját, fejlessze az általa irányított egységet,
i) tartson előadásokat hazai, illetve nemzetközi rendezvényeken,
j) tartson kapcsolatot a gyakorlattal, működjön közre gyakorlati feladatok megoldásában,
k) készüljön fel a habilitációra.

Az egyetemi docens
16. Alkalmazási követelmények:
a) rendelkezzen legalább nyolc éves szakmai gyakorlattal, és megfelelő, az oktatásban szerzett
szakmai tapasztalattal21.
b) rendelkezzen doktori (PhD/DLA) fokozattal és habilitációval.
21

Nftv. 28. § (3)
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c)

d)
e)
f)

ba) Mentesül a habilitációs követelmény teljesítése alól az, akinek vonatkozásában a bírálati eljárás befejezéséig, külön eljárás lefolytatása során a Kari Tanács megállapította, hogy a habilitációs követelményeket kiváltó kari kritériumrendszernek megfelel, és ezt a Kari Tanács
határozatával igazolja. A Kari Tanács határozata alapján a rektor felmentést ad. A kari kritériumrendszert a Kari Tanács alkotja meg, amelyet az az Egyetemi Habilitációs Bizottság
véleménye után, az Egyetemi Tudományos Tanács támogató véleményezését követően a
Szenátus fogad el. Ezen rendelkezés azon tudományágak vonatkozásában alkalmazható,
ahol az egyetemen nincs hozzárendelhető doktori iskola.
bb) Továbbá mentesülhet a habilitációs követelmény teljesítése alól az, akinek előzetes eljárás
lefolytatása során, az Egyetemi Tudományos Tanács – a habilitációval egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlatára tekintettel – támogatja mentesítését. Az előzetes
eljárás lefolytatása során az Egyetemi Tudományos Tanács bekéri az Egyetemi Habilitációs
Bizottság véleményét. Az ETT határozata alapján a rektor dönt a mentesség megadásáról
vagy elutasításáról.
Legyen alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére, valamint arra, hogy idegen nyelven előadást
tartson,
nemzetközi szinten ismerje és művelje tudományterületét,
legyen alkalmas új tantárgyak programjának kialakítására, előadásainak, gyakorlatainak megtartására, tananyagainak elkészítésére,
rendelkezzen széles körben elismert hazai és nemzetközi publikációs tevékenységgel.

17. Folyamatos alkalmazásának követelményei:
a) heti teljes munkaidejéből – két egymást követő tanulmányi félév átlagában – heti 10 órát köteles a hallgatók felkészítését szolgáló előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció megtartására
fordítani,
b) az oktatott tárgyat nemzetközi szinten művelje,
c) fejlessze tantárgyát, írjon jegyzetet, vegyen részt tankönyvírásban,
d) szakterületétől függően vizsgáztasson, vezessen vizsgabizottságot és igény szerint vegyen részt
felvételi bizottságban,
e) irányítsa és ellenőrizze a beosztott oktatók munkáját,
f) vállaljon vezető szerepet a szakmai gyakorlati és tudományos kapcsolatokban, törekedjen hazai
és nemzetközi kapcsolatok kialakítására,
g) végezzen önálló kutatómunkát, tudományos alkotó tevékenységet, lehetőség szerint vegyen
részt kutatócsoport munkájában, folytasson rendszeres hazai és nemzetközi publikációs tevékenységet,
h) vezessen szakdolgozatokat, irányítsa a hallgatók tudományos diákköri tevékenységét, és lehetőség szerint oktasson doktori programban, témavezetőként segítse a doktorjelöltek munkáját,
i) vegyen részt a hazai és nemzetközi szakmai közéletben.

A főiskolai tanár
18. Alkalmazási követelmények:
a) rendelkezzen legalább nyolc éves szakmai gyakorlattal, és megfelelő, az oktatásban szerzett
szakmai tapasztalattal22.
b) rendelkezzen doktori (PhD/DLA) fokozattal és habilitációval.
– Mentesülhet a habilitációs követelmény teljesítése alól az, akinek előzetes eljárás lefolytatása
során az Egyetemi Tudományos Tanács – a habilitációval egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlatára tekintettel – támogatja mentesítését.

22
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Az előzetes eljárás lefolytatása során az Egyetemi Tudományos Tanács bekéri az Egyetemi
Habilitációs Bizottság véleményét. Az ETT határozata alapján a rektor dönt a mentesség
megadásáról vagy elutasításáról.
Nemzetközi szinten ismerje és művelje tudományterületét,
legyen képes új tantárgyak tartalmának kidolgozására, bevezetésére, előadásainak magas szintű
megtartására,
legyen alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére. Vezessen önálló kutatómunkát és kutatócsoportot,
hazai szakmai körökben tegye elismertté munkáját,
rendelkezzen önállóan vagy társszerzőkkel írt jegyzettel, hazai és nemzetközi publikációkkal.

19. Folyamatos alkalmazásának követelményei:
a) heti teljes munkaidejéből – két egymást követő tanulmányi félév átlagában – heti 8 órát köteles
a hallgatók felkészítését szolgáló előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció megtartására
fordítani,
b) fejlessze rendszeresen az oktatott tantárgyakat,
c) működjön közre új tárgyak programjának kidolgozásában, tervezésében,
d) írjon tankönyveket, szakkönyveket, illetve működjön közre ezek írásában,
e) lásson el szakterületétől függően záróvizsga, felvételi vizsgabizottságban elnöki vagy tagsági
feladatokat,
f) irányítson oktatási, kutatási-fejlesztési tevékenységet,
g) irányítsa, fejlessze, ellenőrizze a fiatal oktatók szakmai, oktatási, kutatási tevékenységét,
h) irányítson doktori képzésben részvevőket,
i) publikáljon rendszeresen, tartson hazai és külföldi rendezvényeken előadást,
j) vegyen részt hazai és nemzetközi szakmai közéleti tevékenységben.

Az egyetemi tanár
20. Alkalmazási követelmények:
a) rendelkezzen legalább tíz éves szakmai gyakorlattal,
b) rendelkezzen doktori (PhD/DLA) fokozattal és amennyiben magyar állampolgár,23 habilitációval, vagy MTA doktora címmel.
– Mentesülhet a habilitációs követelmény teljesítése alól az, akinek előzetes eljárás lefolytatása
során az Egyetemi Tudományos Tanács – a habilitációval egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlatára tekintettel – támogatja mentesítését. Az előzetes eljárás lefolytatása
során az Egyetemi Tudományos Tanács bekéri az Egyetemi Habilitációs Bizottság véleményét. Az ETT határozata alapján a rektor dönt a mentesség megadásáról vagy elutasításáról.
c) Legyen alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére,
d) legyen tájékozott tudományterületének hazai és nemzetközi eredményeiről, fejlessze tovább
ezeket az ismereteket,
e) rendelkezzen hazai és nemzetközi szakmai elismertséggel, amit a hazai és külföldi publikációk,
szak- és tankönyvek, a rájuk való hivatkozások, valamint a hazai és nemzetközi konferenciákon
történő részvétel bizonyítanak,
f) legyen képes önálló kutatómunkára és kutatócsoport vezetésére.

23

2013: CXXIX. törvény 52. §-ával megállapított szöveg.
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21. Folyamatos alkalmazásának követelményei:
a) a heti teljes munkaidejéből – két egymást követő tanulmányi félév átlagában – heti 8 órát köteles a hallgatók felkészítését szolgáló előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció megtartására
fordítani,
b) az oktatott tárgyat rendszeresen fejlessze,
c) dolgozzon ki új tárgyakra tantárgyi programokat,
d) irányítson tudományos diákköri és doktori témákat,
e) a bizottság tagjaként, vagy vezetőjeként vegyen részt záróvizsgáztatásban, diplomavédésen,
doktori szigorlatokon, tantárgyi vizsgákon,
f) végezzen önálló tudományos-alkotó munkát, vezessen kutatócsoportot, vegyen részt nemzetközi kutatási együttműködésben,
g) ellenőrizze, és irányítsa a hozzá beosztott oktatók munkáját,
h) vegyen részt tudományos publikációk készítésében, közreadásában bel- és külföldi folyóiratokban és tudományos tanácskozásokon,
i) tartson rendszeres kapcsolatot a hazai és a nemzetközi szakmai közélettel, segítse a fiatal oktatók, kutatók kapcsolatteremtését, igény szerint vegyen részt tudományos minősítésben és habilitáltatásban.

A mesteroktató
22. Alkalmazási követelmények:
a) rendelkezzen mesterfokozattal, valamint legalább tíz éves igazolt szakmai-gyakorlati munkatapasztalattal,24
b) legyen alkalmas a hallgatók gyakorlati képzésére25.
23. Folyamatos alkalmazásának követelményei:
a) köteles legalább heti tizenkét órát a hallgatók felkészítését szolgáló előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció megtartására fordítani,26
24. A mesteroktató magasabb fizetési fokozatba sorolásának feltétele az adott munkakörben az előző
fizetési fokozatban eltöltött tíz év.

A főiskolai és egyetemi tanári jogviszony megszűnésének
közös szabályai
Nftv. 31. § (4) Az oktató és a kutató a hetvenedik életévének betöltéséig foglalkoztatható. A főiskolai, illetve egyetemi tanár
esetén a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszüntetésére a rektor jogosult.
(6) A munkáltató megszünteti a főiskolai tanári, illetve az egyetemi tanári munkakörben történő foglalkoztatást,
ha a miniszterelnök a főiskolai tanárt, a köztársasági elnök az egyetemi tanárt – a munkaköri címhez fűződő
jogát megvonva – felmentette. A főiskolai tanár, illetve az egyetemi tanár munkaköri címének megvonására
irányuló eljárást a 29. § (3) bekezdésben meghatározott rend szerint a rektor kezdeményezi.
(7) A rektor köteles kezdeményezni a főiskolai tanár, illetve az egyetemi tanár munkaköri címének megvonására
irányuló eljárást, ha azt az érintett kéri, ha a főiskolai tanárral, illetve az egyetemi tanárral szemben jogerősen elbocsátás fegyelmi büntetést szabtak ki, ha a foglalkozás gyakorlásától a bíróság jogerősen eltiltotta
vagy az érintettet szándékos bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték. A rektor e bekezdés szerinti kezdeményezésével egyidejűleg intézkedni köteles a főiskolai, illetve egyetemi tanári
munkakörben történő foglalkoztatás megszüntetéséről is.
(8) Ha a főiskolai tanár, illetve az egyetemi tanár munkaköri cím viselésére jogosult nem áll felsőoktatási intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban, a felmentés - a munkaköri cím használati jog megvonásának - kezdeményezésére a miniszter jogosult.
24

Nftv. 28. § (6)
Nftv. 28. § (6)
26
Nftv. 26. § (1)
25
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25. Főiskolai tanári, egyetemi tanári munkakörben az oktató közalkalmazotti jogviszonyban legfeljebb
a hetvenedik életévének a betöltéséig foglalkoztatható. A főiskolai és egyetemi tanár foglalkoztatására irányuló jogviszony megszüntetésére a rektor jogosult.
26. A munkáltató megszünteti a főiskolai tanári, illetve az egyetemi tanári munkakörben történő foglalkoztatást, ha a miniszterelnök a főiskolai tanárt, a köztársasági elnök az egyetemi tanárt – a
munkaköri címhez fűződő jogát megvonva – felmentette. A főiskolai tanár, illetve az egyetemi tanár munkaköri címének megvonására irányuló eljárást a rektor kezdeményezi az Nftv. 29. § (3)
bekezdésben meghatározott rend szerint.
27. A rektor köteles kezdeményezni a főiskolai tanár, illetve az egyetemi tanár munkaköri címének
megvonására irányuló eljárást, ha
a) azt az érintett kéri,
b) a főiskolai tanárt, illetve az egyetemi tanárt a foglalkozás gyakorlásától a bíróság jogerősen eltiltotta, vagy
c) az érintettet szándékos bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték.
28. Ha a főiskolai tanár, illetve az egyetemi tanár nem áll felsőoktatási intézménnyel foglalkoztatási
jogviszonyban, a munkaköri cím használati joga megvonásának kezdeményezésére a miniszter jogosult.
29. A főiskolai, egyetemi tanár közalkalmazotti jogviszonyát a 25. pontban foglaltakra tekintettel úgy
kell megszüntetni, hogy a munkavégzés alóli mentesítésre lehetőleg szorgalmi időszak kezdetével
kerüljön sor és a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének ideje ne essen későbbi időre, mint a
közalkalmazott hetvenedik életéve betöltésének napja.

X. fejezet: A tanári munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó szabályok
Általános szabályok
1.

Egyes szakmai gyakorlati oktatási feladatok tanári munkakörben, közalkalmazotti jogviszonyban
láthatók el. Tanári munkakörben – az Európai Unió irányelveiben foglaltakkal összhangban –nem
magyar állampolgár is alkalmazható.

2.

Az Egyetemen létesíthető tanári munkakörök: nyelvtanár (ideértve a lektort is), a testnevelő tanár,
a művésztanár, a mérnöktanár, a műszaki tanár, kollégiumi nevelőtanár, a mestertanár és a gyakorlati oktató.

3.

Tanári munkakör megbízási jogviszony keretében is ellátható, ha a tanár által ellátott tevékenység
jellege ezt megengedi, továbbá a végzett munkára fordított idő nem haladja meg a teljes munkaidő
hatvan százalékát (a továbbiakban: óraadó tanár). Megbízási jogviszony létesíthető továbbá az eseti, nem rendszeres tanári feladatokra: az Egyetem vele közalkalmazotti jogviszonyban álló személlyel a munkakörébe nem tartozó tanári feladatok ellátására megbízási jogviszonyt létesíthet.

4.

Tanári munkakörre közalkalmazotti jogviszonyban történő alkalmazás, illetve megbízási jogviszony létesítés feltétele az előírt felsőfokú végzettség és szakképzettség, a büntetlen előélet, valamint ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

5. A tanári munkakörben foglalkoztatottak esetében a tanításra fordított idő két tanulmányi félév átlagában heti húsz óra. A munkáltató a tanításra fordított időt tizenöt százalékkal megemelheti, vagy
csökkentheti, azzal a megkötéssel, hogy a tanításra fordított idő egy tanárra vetítve nem lehet kevesebb két tanulmányi félév átlagában heti tizennyolc óránál.
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6. A pedagógusképzésben foglalkoztatott, tanári munkakörben szakmódszertant oktatók esetében a
tanításra fordított idő két tanulmányi félév átlagában heti tizenkét óra. A munkáltató a tanításra fordított időt tizenöt százalékkal megemelheti, vagy csökkentheti, azzal a megkötéssel, hogy a felsőoktatásban foglalkoztatott, szakmódszertant oktató tanári munkakörben foglalkoztatottakra számított
tanításra fordított idő egy tanárra vetítve nem lehet kevesebb két tanulmányi félév átlagában heti tizenkettő óránál.
7. A köznevelési intézményekben létesített tanári munkakörökre a köznevelésre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

A gyakornok alkalmazásának szabályai
Kjt. 22. § (1) Az E-H fizetési osztályba sorolt, a munkáltató alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakörbe
történő határozatlan időre szóló kinevezés esetén – ideértve az ilyen tartalmú áthelyezést is – a gyakornoki
idő kikötése kötelező, ha a közalkalmazott nem rendelkezik a munkaköréhez szükséges iskolai végzettséget és
szakképzettséget, szakképesítést igénylő, a három évet meghaladó időtartamú szakmai gyakorlattal. E szabályt kell alkalmazni – jogszabály kizáró rendelkezése hiányában – a 79/C. § (2) bekezdésében szereplő tudományos kutatói munkakört betöltő közalkalmazottra is.
(2) A gyakornoki idő folyamatosságát nem érinti a 25. § (2) bekezdés b) pont 1. alpontja szerinti áthelyezés. Ha
a közalkalmazotti jogviszony a gyakornoki idő alatt megszűnt, annak tartamát a szakmai gyakorlat megállapításakor abban az esetben kell figyelembe venni, ha a közalkalmazott jogviszonya megszűnését követően a
korábbival azonos vagy – a (4) bekezdésben foglaltak megfelelő alkalmazása alapján – azzal egyenlő értékű
munkakörre közalkalmazotti jogviszonyt létesít. Ettől eltérően, nem lehet a szakmai gyakorlat megállapításakor beszámítani a közalkalmazotti jogviszony időtartamát, ha az a gyakornoki idő alatt
a) a (16) bekezdésében foglaltak szerint megszűnik, vagy
b) rendkívüli felmentéssel, illetve a közalkalmazott munkaköri feladatainak ellátására való – az egészségügyi alkalmatlanság kivételével – tartós alkalmatlansága vagy nem megfelelő munkavégzése miatt felmentéssel megszüntetésre került.
(3) A szakmai gyakorlat
a) a 87/A. § (1) bekezdésében és (3) bekezdése a) pontjában felsorolt jogviszonyok, valamint
b) munkavégzésre irányuló további jogviszonyban, így különösen vállalkozási és megbízási szerződésen alapuló jogviszonyban, személyes közreműködéssel járó gazdasági és polgári jogi társasági viszonyban,
egyéni cég személyesen közreműködő tagjaként továbbá ügyvédi és egyéni vállalkozói tevékenység során
szerezhető meg. Az a)–b) pont szerinti, több jogviszonyban megszerzett szakmai gyakorlat időtartamát
össze kell számítani. Az összeszámításkor egy évnek 365 nap felel meg.
(4) Az (1) és (2) bekezdés alkalmazásával kapcsolatban végrehajtási rendelet állapítja meg a munkáltató alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakört. Végrehajtási rendelet meghatározhatja munkakörönként
– a kinevezéshez szükséges iskolai végzettséggel, szakképesítéssel, illetve szakképzettséggel egyenértékű –
azon iskolai végzettséget, szakképesítést, illetve szakképzettséget, amellyel a közalkalmazott által korábban
ellátott, a (3) bekezdés szerinti jogviszony tartamát a szakmai gyakorlat idejébe be kell számítani. A szakmai
gyakorlat meglétét a közalkalmazott köteles igazolni.
(5) A gyakornoki idő az E fizetési osztályba tartozó munkakörben két, az F-H fizetési osztályba tartozó, illetve az
(1) bekezdésben meghatározott tudományos kutatói munkakörben három év. Ha a közalkalmazott
a) az E fizetési osztályba tartozó munkakörben egy évet,
b) az F-H fizetési osztályba tartozó, illetve a tudományos kutatói munkakörben két évet meghaladó szakmai
gyakorlattal rendelkezik, a gyakornoki idő tartama egy év. Végrehajtási rendelet meghatározhatja azokat
a munkaköröket, ahol – az egyenértékű követelményrendszer, vizsga, illetőleg továbbképzések miatt – nem
kell gyakornoki időt kikötni.
(6) A gyakornoki idő tartamát a kinevezéskor kell előírni. A gyakornoki idő megszűnik,
a) a közalkalmazotti jogviszony határozott idejűre történő módosításakor, vagy
b) ha a közalkalmazott munkaköre úgy változik, hogy az (1)–(3) bekezdés alapján nem lenne kötelező a gyakornoki idő kikötése.
(7) Ha a kinevezés módosításakor vagy az áthelyezés időpontjában a közalkalmazott megváltozott munkaköre
tekintetében nem rendelkezik az (1)–(4) bekezdés szerinti feltételekkel, a gyakornoki idő kikötését mellőzni
kell, amennyiben a 87/A. § (1) bekezdése szerinti közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő tartama a tíz évet
meghaladja. Ekkor a közalkalmazott és a munkáltató köteles a (6) bekezdés második mondatában, valamint
a (8)–(11) bekezdésben foglaltakat teljesíteni azzal, hogy a „nem megfelelt” minősítés a közalkalmazotti
jogviszony fennállását nem érinti.
(8) A gyakornoki idő tartamába nem számít be:
a) a harminc napot meghaladó keresőképtelenséggel járó betegség,
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b) a harminc napot meghaladó fizetés nélküli szabadság, valamint
c) a szabadságvesztés, a szigorított javító-nevelő munka, a javító-nevelő munka, valamint a közérdekű munka
tartama.
(9) A gyakornoki idő kikötésekor a munkáltató köteles tájékoztatni a közalkalmazottat a gyakornoki idő alatti
szakmai segítő személyéről. Másik szakmai segítőt kell kijelölni, ha a kinevezésben a munkavégzés helyének
vagy a munkakörnek a módosítása ezt indokolttá teszi.
(10) A gyakornokkal szembeni szakmai követelmények biztosítják a munkakör ellátásához szükséges gyakorlati
ismeretek elsajátítását. A végrehajtási rendelet a gyakornoki idő szakmai követelményeit részletesen megállapíthatja.
(11) A szakmai segítő
a) figyelemmel kíséri a gyakornok tevékenységét,
b) segíti a gyakornoki követelmények teljesítését,
c) félévente, illetve a szakmai segítő személyének a (9) bekezdés szerinti változása előtt írásban értékeli a
gyakornok munkavégzését.
(12) Az értékeléshez a gyakornok írásban észrevételt tehet.
(13) A szakmai követelményekre figyelemmel a munkáltató gyakornoki szabályzatában állapítja meg a gyakornoki idővel kapcsolatos kötelezettségeket, különösen:
a) a szakmai követelmények részletes tartalmát,
b) a gyakornok és a szakmai segítő egyes kötelezettségeit,
c) a gyakornoki idő alatti számonkérés feltételeit,
d) az értékelés részletes szabályait.
(14) A gyakornoknak és szakmai segítőjének munkavégzési kötelezettségét úgy kell megállapítani, hogy ennek
teljesítése mellett rendes munkaidőben a gyakornoki idővel kapcsolatos kötelezettségének is eleget tehessen.
(15) A gyakornoki idő lejártának hónapjában a közalkalmazottat minősíteni kell. A minősítés során a 40. §-t azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a) a munkáltatói jogkör gyakorlója a közalkalmazott közvetlen felettese véleménye mellett – ha személyük
nem azonos – a szakmai segítő értékelését is köteles mérlegelni, valamint
b) a minősítés eredményeként
ba) harminctól száz százalékig „megfelelt” és
bb) harminc százalék alatt „nem megfelelt”
eredmény adható.
(16) A közalkalmazotti jogviszony e törvény erejénél fogva megszűnik, ha a közalkalmazott „nem megfelelt” minősítést kap. A közalkalmazotti jogviszony a minősítés eredményének 40. § (5) bekezdése szerinti ismertetését követő tizedik napon szűnik meg.
53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet
1/D. § (1) A gyakornoki idő meghatározása szempontjából felsőoktatási intézmények alaptevékenységének ellátásával az 1. számú mellékletben meghatározott tanári munkakörök függenek össze.

8. Kötelező gyakornoki idő kikötése tanári munkakörbe történő foglalkoztatásnál, ha
– a kinevezés szerinti munkakör az E-H fizetési osztályba sorolandó, és az Egyetem alaptevékenységének ellátásával összefügg,
– a közalkalmazott nem rendelkezik a munkaköréhez szükséges iskolai végzettséget és szakképzettséget, szakképesítést igénylő, a három évet meghaladó időtartamú szakmai gyakorlattal.
9. Nem kell gyakornoki időt kikötni azon tanári munkakörbe kinevezett közalkalmazott esetében, aki
tudományos fokozattal (Doctor of Philosophy, Doctor of Liberal Arts) rendelkezik.
10. A gyakornoki idő tartamát a kinevezéskor kell előírni. A gyakornoki idő az E fizetési osztályba
tartozó munkakörben két, az F-H fizetési osztályba tartozó munkakörökben három év.
11. A gyakornoki idő tartamába nem számít be:
– a harminc napot meghaladó keresőképtelenséggel járó, betegség,
– a harminc napot meghaladó fizetés nélküli szabadság, valamint
– a szabadságvesztés, szigorított javító-nevelő munka, a javító-nevelő munka, valamint a közérdekű munka tartama.
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12. A szakmai gyakorlat meglétét a közalkalmazott köteles igazolni. A szakmai gyakorlat csak a törvényben felsorolt jogviszonyokban, illetve tevékenység során szerezhető meg.
13. A munkáltató a gyakornoki idő alatt köteles szakmai segítőt kijelölni a közalkalmazott folyamatos
munkavégzésének figyelemmel kisérésére, segítésére.
14. A szakmai segítő segítséget nyújt a gyakornoki követelmények teljesítésében félévente, illetve a
szakmai segítő személyének a megváltozása előtt írásban értékeli a gyakornok munkavégzését.
15. A gyakornoki idő lejártának hónapjában a közalkalmazottat minősíteni kell. A gyakornok minősítését az általános szabályok szerint kell elvégezni az alábbi eltérésekkel:
– a munkáltatói jogkör gyakorlója a közalkalmazott közvetlen felettese mellett, a szakmai a segítő
értékelését is köteles meghallgatni,
– a minősítés eredményeként „megfelelt” és „nem megfelelt” eredmény adható,
– a közalkalmazotti jogviszony a törvény erejénél fogva megszűnik a minősítés ismertetését követő tízedik napon, ha a közalkalmazott, nem megfelelt minősítést kapott.
16. A Foglalkoztatási követelményrendszerben nem szabályozott, a gyakornokok alkalmazásának a
Kar sajátosságaihoz igazodó kérdéseit illetően a kari ügyrendben megfogalmazott gyakornoki szabályzat az irányadó.

A nyelvtanár
17. Alkalmazási követelmények:
a) rendelkezzen legalább egy idegen nyelv és irodalom szakból középiskolai tanári (egyetemi)
diplomával,
b) az oktatott idegen nyelvből vezessen színvonalas nyelvi órákat,
c) ismerje és alkalmazza a korszerű nyelvoktatási módszereket,
d) ismerje a választott szakmai terület szakkifejezéseit, legyen képes színvonalas szakszövegfordítására.
18. Folyamatos alkalmazásának követelményei:
a) tanítson nyelvórákat legalább heti 20 órában, két félév átlagában, amelyből 16 óra tantermi oktatómunka,
b) állítson össze segédleteket, szakszöveg-gyűjteményeket,
c) segítse az oktatás-módszertani és oktatástechnikai fejlesztéseket,
d) gyarapítsa a hallgatók nyelvtudását, készítse fel az érdeklődő hallgatókat állami nyelvvizsgára,
e) működjön közre a hallgatók tudásszintjének felmérésében, vizsgáztatásában,
f) működjön közre az oktatók-kutatók nyelvoktatásában, az Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
által meghirdetett – nem tanrend szerinti – nyelvoktatásban.

A testnevelő tanár
19. Alkalmazási követelmények:
a) rendelkezzen MA/MSc vagy azzal egyenértékű és szakirányú végzettséget tanúsító oklevéllel,
b) vezessen önállóan színvonalas testnevelési órákat, foglalkozásokat, edzéseket.
20. Folyamatos alkalmazásának követelményei:
a) tartson testnevelési órákat legalább heti 20 órában, két félév átlagában,
b) törekedjék minél színvonalasabb testnevelési órák, hallgatói sportfoglalkozások levezetésére,
c) felügyelje, irányítsa a hallgatók szakmai edzéseit,
d) szervezzen és irányítson fakultatív edzéseket, szabadidőben végzett kötetlen sportprogramokat,
illetve teremtse meg ezek feltételeit.,
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szerezzen meg és alkalmazzon korszerű edzésmódszertani ismereteket a testnevelésben,
szervezze az intézmény dolgozói sportrendezvényeit,
szervezzen egyetemi és egyetemközi sportrendezvényeket,
törekedjék egy vagy több szakedzői képesítés megszerzése,
irányítson lehetőség szerint edzőként egy-egy intézményi szakosztályt.

A kollégiumi nevelőtanár
21. Alkalmazási követelmények:
a) rendelkezzen BA/BSc, vagy MA/MSc vagy ezek valamelyikével egyenértékű végzettséggel,
b) lehetőség szerint az Egyetemmel már fennálló közalkalmazotti jogviszonnyal.
22. Folyamatos alkalmazásának követelményei:
a) segítse a rábízott közösség tanulmányi, közművelődési tevékenységének segítését,
b) formálja a kollégiumi közösség életmódját, az együttélés normáinak megfelelő életvitelét,
c) a kollégiumi tanári felügyelet ellátása,
d) együttműködés a kollégium önkormányzati testületeivel.

A művésztanár
23. Alkalmazási követelmények:
a) MA/MSc vagy azzal egyenértékű és szakirányú végzettséget tanúsító oklevél,
b) legalább kétéves oktatási tapasztalat,
c) legalább egy idegen nyelv oktatáshoz szükséges társalgási szintű ismerete.
24. Folyamatos alkalmazásának követelményei:
a) oktasson a tanrend szerinti oktatási elfoglaltságban legalább heti 20 órában, két félév átlagában,
b) az oktatott művészeti ág magas szintű elméleti és gyakorlati ismerete, folyamatos fejlesztése,
c) általános tájékozottság a művészeti ág gyakorlatában és szakirodalmában,
d) a nyelvtudás folyamatos szinten tartása, illetve fejlesztése.

A mestertanár
25. Alkalmazási követelmények:
Mestertanár elnevezésű munkakörbe lehet átsorolni azt a mesterfokozattal rendelkező adjunktus
oktatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat, aki az egyetem által folytatott alapképzésben, szakmai-elméleti és gyakorlati oktatásban vesz részt, és megfelel a mestertanári követelményeknek.
További követelmények:
a) rendelkezzen MSc vagy azzal egyenértékű fokozattal az alkalmazásának megfelelő tudományterületen,
b) rendelkezzen szakterületén legalább 5 éves igazoltan elismert szakmai gyakorlati tevékenységgel,
c) rendelkezzen szakterületén legalább 10 éves felsőoktatási oktatói gyakorlattal,
d) legyen képes a BA/BSc-ben magas színvonalú szakmai elméleti és gyakorlati órák tartására,
e) rendelkezzen saját szakterületéről önálló publikációkkal.
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26. Folyamatos alkalmazásának követelményei:
a) oktasson a tanrend szerinti oktatási elfoglaltságban heti 20 órában, két félév átlagában, a heti 20
órából legalább heti 16 óra tantermi oktatási munka legyen,
b) vegyen részt az általa oktatott tantárgy tantárgyi programjának fejlesztésében, oktatási segédanyagok készítésében,
c) vegyen részt beadott hallgatói feladatok értékelésében, tantárgyi vizsgáztatásban, bizottság tagjaként szakdolgozatvédésen, záróvizsgáztatásban,
d) vezessen és opponáljon szakdolgozati témákat, vegyen részt a hallgatók tehetséggondozásában,
e) vállaljon szerepet a hazai és a nemzetközi szakmai közéletben, törekedjen hazai és nemzetközi
kapcsolatok kialakítására,
f) vegyen részt a szakterületéhez tartozó szakmai elméleti és gyakorlati tárgyak módszertanának a
fejlesztésében,
g) folyamatos szakmai fejlődése érdekében vegyen részt szakmai továbbképzéseken (szakirányú
továbbképzések, szakvizsga).

A gyakorlati oktató
27. Alkalmazási követelmények:
a) rendelkezzen szakterületének megfelelő MSc végzettséggel, vagy azzal egyenértékű fokozattal,
b) rendelkezzen szakterületén legalább 6 éves felsőoktatási oktatói gyakorlattal,
c) vezessen önállóan színvonalas gyakorlati órákat, foglalkozásokat, demonstrációkat,
d) ismerje és alkalmazza a korszerű gyakorlati oktatási módszereket.
28. Folyamatos alkalmazásának követelményei:
a) tartson szakmai gyakorlati órákat legalább heti 20 órában, két félév átlagában,
b) felügyelje és irányítsa a hallgatók oktatásában az egyéni hallgatói munkaórák terhére kiadott feladatokat,
c) működjön közre a hallgatók tudásszintjének évközi felmérésében és a félév végi vizsgáztatásban,
d) vegyen részt a gyakorlati oktatás módszertanának fejlesztésében.

XI. fejezet: A kutatókra vonatkozó általános rendelkezések
Nftv. 33. § (1) Tudományos kutatói munkakörben kell foglalkoztatni azt, aki – a munkaszerződésében, illetve közalkalmazotti kinevezésében meghatározottak alapján – a teljes munkaidejének legalább nyolcvan százalékát a felsőoktatási intézmény tudományos tevékenységének ellátására fordítja, továbbá munkakörébe tartozó feladatként részt vesz a felsőoktatási intézmény oktatással összefüggő tevékenységében is. A tudományos kutató kutatási tevékenységének eredményére vonatkozó adatokat az Adatbázisban rögzíteni kell.
(2) A felsőoktatási intézményben létesíthető kutatói munkakörök a következők:
a) tudományos segédmunkatárs,
b) tudományos munkatárs,
c) tudományos főmunkatárs,
d) tudományos tanácsadó,
e) kutatóprofesszor.
(3) A tudományos kutatók foglalkoztatására egyebekben 25. § (1)–(3) bekezdésben, 26. § (3) bekezdésében, 27. §
(2) bekezdésében, 29. § (1)–(2) bekezdésében, 30. § (2) bekezdésében kell alkalmazni azzal az eltéréssel,
hogy nyilvános pályázati eljárás alapján az egy évnél hosszabb időre szóló kutatóprofesszori, tudományos
tanácsadói, tudományos főmunkatársi munkaköröket kell betölteni, az óraadó oktató helyett a megbízásos
kutatót kell érteni. A felsőoktatási intézmény az általa kutatói munkakörben foglalkoztatott személlyel további
kutatási feladatra megbízási, vagy más polgári jogi szerződéssel jogviszonyt csak akkor létesíthet, ha a kutatási feladat nem esik a kutató munkaköri feladatainak körébe, és a kutatás külső megbízás, megrendelés keretében valósul meg.
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1. Átfogóan ismerje és folyamatosan bővítse az adott tudományterületen szerzett hazai és nemzetközi elméleti és gyakorlati ismeretanyagot, a kutatás során alkalmazható módszereket.
2. Kutatási tevékenységének eredményeit tükröző adatokat a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 3. § (1) bekezdés o) pontjában meghatározott nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázisban rögzítenie kell.
3. Rendszeres tudományos kutatómunkája mellett a lehetőséghez mérten kapcsolódjon be tudományos
továbbképző és oktató munkába.
4. Tudományos munkakörében tegyen meg mindent annak érdekében, hogy intézménye feleljen meg a
hazai és nemzetközi igényeknek, és munkájával mindenkor segítse elő az intézmény kutatásifejlesztési feladatokkal történő folyamatos megbízását.
5. Támogassa az intézmény vezetőit az intézmény szakmai elismertetése és fejlesztése érdekében kifejtett tevékenységeikben.
6. Vegyen részt az intézmény közéletében, segítse a feladatok eredményes megoldását.
7. Ismerje a tudományterületéhez kapcsolódó gyakorlat problémáit, és rendszeresen vegyen részt a
tudományos eredmények gyakorlati felhasználásának elősegítésében.

Az egyes kutatókra vonatkozó szabályok
A tudományos segédmunkatárs
8. Alkalmazási követelmények:
a) rendelkezzen MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettséggel, a kutató-fejlesztő munka végzéséhez alapvetően szükséges elméleti, gyakorlati és módszertani ismeretekkel,
b) legyen képes tájékozódni az adott tudományterület hazai és nemzetközi szakirodalmában,
c) legyen alkalmas eredményes kutató-fejlesztő munka végzésére,
d) rendelkezzen egy nyelvből legalább „C” típusú, államilag elismert középfokú nyelvvizsgával.
9. Folyamatos alkalmazásának követelményei:
a) tegyen eleget a számára előírt szakmai továbbképzési követelményeknek,
b) folyamatosan fejlessze ismereteit az adott tudományterület szakirodalmában, módszertani kérdéseiben,
c) vegyen részt a munkahelye által szükségesnek ítélt bel- és külföldi tanulmányutakon,
d) növelje publikációs készségét és kutatási eredményeit folyamatosan publikálja,
e) készüljön fel és kapcsolódjon be a doktori (PhD) képzésbe,
f) vegyen részt munkahelye szakmai és tudományos közéletében.

A tudományos munkatárs
10. Alkalmazási követelmények:
a) rendelkezzen legalább 3 éves kutatói, oktatói gyakorlattal, mely idő alatt kutatói munkaterv szerint tevékenykedett és rendszeresen publikált. A kar vezetője a gyakorlati idő számításánál az
egyetem által szervezett doktori (PhD) ösztöndíjas és nappali költségtérítéses képzés időtartamát is figyelembe veheti,
b) a szakmai gyakorlati tevékenységében illetve a gyógyításban eltöltött legalább 3 éves gyakorlat
– egyéb feltételek megléte esetén – egyenértékű a kutatói gyakorlattal,
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c) legyen alkalmas önálló témavezetésre, aktív kutatómunkára mind egyénileg, mind kutatócsoport keretében,
d) legyen képes a kutatási eredmények gyakorlati hasznosításának elősegítésére.
11. Folyamatos alkalmazásának követelményei:
a) rendszeresen fejlessze tudását, tegyen eleget a szakmai továbbképzés előírásainak,
b) vegyen részt kutatási pályázatok elkészítésében,
c) kutatási eredményeit rendszeresen publikálja,
d) vegyen részt a felsőoktatási intézmény tudományos diákköri és szakdolgozat (diplomamunka)
konzulensi munkájában és oktatási tevékenységében,
e) alkotó módon vegyen részt munkahelye tudományos közéleti tevékenységében,
f) tartson rendszeres kapcsolatot a gyakorlattal és segítse a tudományos eredmények gyakorlati
megvalósítását,
g) folyamatosan fejlessze idegennyelv-tudását.

A tudományos főmunkatárs
12. Alkalmazási követelmények:
a) rendelkezzen PhD-val, valamint legalább hatéves kutatói, oktatói, termelési, illetve gyógyítási
gyakorlattal,
b) nemzetközi szinten ismerje és művelje tudományterületét,
c) legyen alkalmas hazai és nemzetközi tudományos fórumokon szakterületének megfelelő szintű
képviseletére,
d) legyen alkalmas több kutató munkájának irányítására,
e) tartson rendszeres kapcsolatot a gyakorlattal, és segítse a tudományos eredmények gyakorlati
megvalósítását.
13. Folyamatos alkalmazásának követelményei:
a) szakterületét nemzetközi szinten művelje,
b) irányítsa, ellenőrizze a beosztott kutatók munkáját,
c) törekedjen tudományos kutatási pályázatok elnyerésére,
d) vállaljon vezető szerepet szakmai kapcsolatok kialakításában,
e) törekedjen a hazai és nemzetközi kapcsolatok fejlesztésére,
f) kapcsolódjon be a tudományos továbbképzésbe,
g) vegyen részt a hazai és a nemzetközi szakmai, tudományos közéletben,
h) hatékonyan vegyen részt a tudományos eredmények gyakorlati alkalmazásának elősegítésében,
i) vegyen részt a fiatal kutatók nevelésében, munkatársai széleskörű elméleti és módszertani tájékozottságának elősegítésében,
j) folyamatosan fejlessze idegennyelv-tudását és vitakészségét.

A tudományos tanácsadó
14. Alkalmazási követelmények:
a) rendelkezzen a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címmel,
b) legyen tájékozott tudományterületének hazai és nemzetközi eredményeiről, fejlessze tovább
ezeket az ismereteket,
c) rendelkezzen hazai és nemzetközi elismertséggel,
d) legyen képes kutatócsoportok vezetésére.
15. Folyamatos alkalmazásának követelményei:
a) aktívan működjön közre a kutatással, fejlesztéssel kapcsolatos intézményi feladatok végrehajtásában,

109. SZÁM

EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 3253

b) rendszeresen publikáljon belföldi és külföldi tudományos szakmai folyóiratokban,
c) vezessen kutatócsoportot, tartson rendszeres kapcsolatot a hazai és a nemzetközi szakmai, tudományos közélettel,
d) tevékenyen vegyen részt a tudományos továbbképzésben,
e) szervezze, segítse elő az elért tudományos eredmények hatékony alkalmazását.

A kutatóprofesszor
16. Alkalmazási követelmények:
a) legyen a Magyar Tudományos Akadémia rendes vagy levelező tagja,
b) rendelkezzen kiterjedt kutatási kapcsolatrendszerrel.
17. Folyamatos alkalmazásának követelményei:
a) aktívan működjön közre kimagasló tudományos munkában,
b) folyamatosan vállaljon feladatot a tudományterülete terveinek kidolgozásában, megoldásának
irányításában,
c) tevékenyen kapcsolódjon be a hazai és nemzetközi tudományos életbe,
d) vegyen részt tudományos továbbképzésben, a vezető kutatók kiválasztásában,
e) segítse a fiatal kutatók kapcsolatteremtését, szakmai előrehaladását,
f) szervezze, segítse elő az elért tudományos eredmények hatékony alkalmazását.

XII. fejezet: Az oktatók, kutatók és a tanári munkakörben foglalkoztatottak
jogai és kötelezettségei
Az oktatók, a kutatók és a tanári munkakörben foglalkoztatottak jogai
Nftv. 35. § (1) Az oktatói munkakörben foglalkoztatottat megilleti az a jog, hogy világnézete és értékrendje szerint végezze
oktatói munkáját, anélkül, hogy annak elfogadására kényszerítené vagy késztetné a hallgatót, a képzési
program keretei között meghatározza az oktatott tananyagot, megválassza az általa alkalmazott oktatási és
képzési módszereket. Az e bekezdésben foglalt jog megilleti a tanári munkakörben foglalkoztatottakat, az oktatói feladatokat ellátó doktoranduszokat, továbbá az óraadó oktatókat.
(2) Az oktatással kapcsolatos feladatokat ellátó kötelessége, hogy az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan
közvetítse, a jóváhagyott tanterv szerint oktasson és értékeljen, a hallgató emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa; az oktató tevékenysége során vegye figyelembe a hallgató egyéni képességét, tehetségét, fogyatékosságát.
(3) Az oktató, tanári munkakörben foglalkoztatott személy, a tudományos kutató a képzési feladatok ellátása során a hallgatókkal összefüggő tevékenységével kapcsolatban büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot
ellátó személy.
(5) Az oktatói, tudományos kutatói, tanári munkakörben foglalkoztatott az oktatási jogok biztosának az eljárását
kezdeményezheti.

1. Az oktatói, a tanári munkakörben foglalkoztatottakat, az oktatói feladatokat ellátó doktoranduszokat
és az óraadó oktatókat megilleti az a jog, hogy
– világnézetük és értékrendjük szerint oktassanak, anélkül, hogy annak elfogadására kényszerítenék
vagy késztetnék a hallgatókat,
– a képzési program keretein belül meghatározzák az oktatott tananyagot,
megválasszák az oktatási és képzési módszereiket.
2. Az egyetemi és a főiskolai docens, valamint az egyetemi és a főiskolai tanár a tudományos kutatás,
illetve művészi alkotótevékenység végzéséhez, egyéni tudományos továbbképzéshez – az egyetemi
szabályzatokban és a kari rendelkezésekben előirt bejelentési és engedélyezési eljárás keretei között
– hétévenként alkotói szabadságot vehet igénybe. Az alkotói szabadság ideje legfeljebb egy év lehet. A szabadság ideje alatt távolléti díj jár.
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3. Az alkotói szabadságot kérelemre a kar vezetője engedélyezi azzal, hogy ez az érintett oktatásszervezeti egység részére többlet bérigénnyel nem járhat. Az alkotói szabadság engedélyezéséről a rektort írásban tájékoztatni kell.
4. Az oktató, kutató, tanári munkakörben foglalkoztatott az oktatási jogok biztosának eljárását kezdeményezheti,27 ha kimerítette a bírósági eljárást megelőző és igénybe vehető jogorvoslati lehetőségeket.

Az oktatók, kutatók és a tanári munkakörben foglalkoztatottak kötelezettségei
5. Az oktatással kapcsolatos feladatot ellátó kötelessége, hogy
‒ az ismeretek tárgyilagos és többoldalú közvetítése,
‒ a jóváhagyott tanterv szerint oktasson és értékeljen,
‒ a hallgató emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa,
‒ vegye figyelembe a hallgató egyéni képességeit, tehetségét, fogyatékosságát.
6. Az egyetemi és főiskolai tanárok, valamint az egyetemi docensek kötelesek részt venni a doktori
képzéssel kapcsolatos feladatok ellátásában is.
7. Az egyetemi tanárok és a habilitált oktatók – megbízás alapján – kötelesek részt venni a habilitációs
eljárás lefolytatásában, továbbá az oktatói és kutatói utánpótlás képzésében.
8. Az oktatással kapcsolatos feladatokat ellátó személy a képzési feladatok ellátása során, a hallgatókkal összefüggő tevékenységével kapcsolatban büntető jogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személy.

A kötelező óraterhelésre és az ellátandó oktatói feladatokra
vonatkozó rendelkezések
Nftv. 26. § (1) Az oktató a heti teljes munkaidejéből – két egymást követő tanulmányi félév átlagában – egyetemi vagy főiskolai tanári munkakörben legalább heti nyolc, docensi munkakörben legalább heti tíz, adjunktus, tanársegéd
és mesteroktató munkakörben legalább heti tizenkét órát köteles a hallgatók felkészítését szolgáló előadás,
szeminárium, gyakorlat, konzultáció megtartására (a továbbiakban: tanításra fordított idő) fordítani. Az oktató munkaideje legalább húsz százalékában tudományos kutatást – a művészet, művészetközvetítés és sporttudomány képzési területen művészeti vagy sportszakmai tevékenységet – folytat, továbbá a hallgatókkal való foglalkozással, tudományos kutatással le nem kötött munkaidőben – munkaköri feladatként – a munkáltató rendelkezései szerint ellátja mindazokat a feladatokat, amelyek összefüggnek a felsőoktatási intézmény
működésével és igénylik az oktató szakértelmét.
A tudományos kutatási tevékenység eredményére vonatkozó adatokat a Magyar Tudományos Akadémiáról
szóló 1994. évi XL. törvény 3. § (1) bekezdés o) pontjában meghatározott nemzeti tudományos bibliográfiai
adatbázisban (a továbbiakban: Adatbázis) rögzíteni kell.
(2) A munkáltató a tanításra fordított időt – a foglalkoztatási követelményrendszerben meghatározottak szerint –
legfeljebb negyven százalékkal megemelheti, illetve legfeljebb huszonöt százalékkal csökkentheti. A tanítási
idő meghatározásának elveit a foglalkoztatási követelményrendszerben kell meghatározni. A csökkentés,
emelés összefüggő időtartama legfeljebb két félévre szólhat.
(4) Az oktató az őt foglalkoztató munkáltató hozzájárulásával munkaköri feladatait a miniszter által határozott
időre – legfeljebb öt évre – meghirdetett felsőoktatási együttműködési program keretében külföldi székhelyű
magyar nyelvű képzést folytató felsőoktatási intézményben is teljesítheti.
Nftv. 34.§ (2) A tanári munkakörben foglalkoztatottakra a 25. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell. Esetükben a tanításra fordított idő két tanulmányi félév átlagában heti húsz óra. A munkáltató a tanításra fordított időt – a foglalkoztatási követelményrendszerben meghatározottak szerint – tizenöt százalékkal megemelheti, illetve csökkentheti, azzal a megkötéssel, hogy a felsőoktatási intézményben a tanári munkakörben fog-
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lalkoztatottakra számított tanításra fordított idő egy tanárra vetítve nem lehet kevesebb két tanulmányi félév
átlagában heti tizennyolc óránál.
A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a pedagógusképzésben foglalkoztatott, szakmódszertant oktató tanár
esetében a tanításra fordított idő két tanulmányi félév átlagában heti tizenkét óra. A munkáltató a tanításra
fordított időt tizenöt százalékkal emelheti, illetve csökkentheti azzal a megkötéssel, hogy a felsőoktatási intézményben a pedagógusképzésben foglalkoztatott, szakmódszertant oktató tanári munkakörben foglalkoztatottakra számított tanításra fordított idő egy tanárra vetítve nem lehet kevesebb két tanulmányi félév átlagában heti tizenkettő óránál.

9. Az Egyetemen az egyes oktatók kötelező legkisebb óraterhelését munkakörönként, tanévenként
kell meghatározni.
10. A tanításra fordított idő a következő tanrend szerinti oktatási-nevelési tevékenységgel tölthető ki
Tantermi oktatási munka:
Előadás: az SZTE oktatási alaptevékenységének részét képező, olyan tanóra, amelyen elsősorban az oktató szóbeli magyarázata segíti az ismeretek elsajátítását.
Szeminárium: az SZTE oktatási alaptevékenységének részét képező olyan foglalkozás, amely a
tananyag interaktív feldolgozására épül.
Gyakorlat: az SZTE oktatási alaptevékenységének részét képező, kiscsoportos tanóra, melyen a
hallgatói önálló munkavégzés is követelmény.
Egyéni művészeti képzés: a művészeti képzés részét képező tanóra, amelyen az oktató szóbeli
magyarázata segíti az ismeretek elsajátítását, ugyanakkor a tananyag interaktív feldolgozása és
a hallgató önálló munkavégzése is követelmény.
Vizsgáztatás: az SZTE oktatási alaptevékenységének részét képező a tanórákon közvetített ismeretek, készségek és képességek elsajátításának értékeléssel egybekötött (írásbeli, szóbeli
vagy egyéb) ellenőrzési formája.
Nem kötelező tantermi oktatási munka esetén a minimális hallgatói létszám foglalkozásonként öt fő.
Nem tantermi oktatási munka:
Konzultáció: az SZTE oktatási alaptevékenységének részét képező képzésben az oktató által a hallgató részére biztosított, a hallgató tanulmányaival kapcsolatos személyes megbeszélés lehetősége.
Témavezetés: az SZTE oktatási alaptevékenységének részét képező képzésben az oktató által
azon hallgatók részére biztosított kiscsoportos foglalkozás, akik szaktárgyából évfolyam- vagy
szakdolgozatot készítenek.
Tehetséggondozás: a hallgató tehetségének kibontakoztatását segítő minőségi oktatás (tudományos diákkör, szakkollégium, ill. doktori képzés).
Terep- és klinikai gyakorlat: gyakorlati képzési forma, ami a hallgatót a szakmai munkára készíti fel.
11. A rektornak, rektorhelyettesnek, dékánnak, a dékán helyetteseinek és szervezeti egység oktatói
munkakört ellátó vezetőjének a kötelezően tanításra fordított ideje megbízatása egész időtartamára
húsz százalékkal csökkenthető (heti nyolc óra, egyetemi tanárnál 2 + 6 bontásban, főiskolai tanárnál és egyetemi docensnél 4 + 4 bontásban).
12. A kiemelkedő tudományos kutatást végző oktatóknál (DSc fokozat) a kötelezően tanításra fordított
idő minden második szorgalmi időszakban húsz százalékkal csökkenthető (heti nyolc óra, 4 + 4
bontásban).
13. A tanári munkakörben foglalkoztatottak esetében a tanításra fordított idő két félév átlagában legalább heti húsz óra.
14. Ha az oktatót nem teljes munkaidőben foglalkoztatja az intézmény, a tanításra fordított idő, illetve
annak csökkentése a foglalkoztatási idővel arányos.
15. A tanítási idő módosítását a kari tanács a megelőző tanév végén a következő két tanulmányi félévre rendelheti el.

3256 EGYETEMI ÉRTESÍTŐ

109. SZÁM

16. Az oktatói munkakört betöltő közalkalmazottak kötelezettsége a munkakörének megfelelő színvonalú tudományos kutatói tevékenység folytatása.
17. A 16. pontban meghatározott tevékenység folytatása céljából tanévi átlagban a törvényes munkaidő legalább 1/3-át biztosítani kell.

XIII. fejezet: A hallgatói munkavégzés szabályai
Nftv. 44. § (1) A hallgató hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát:
a) a képzési program keretében, illetve a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés
során az intézményben, az intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben vagy külső gyakorlóhelyen,
b) a képzési programhoz közvetlenül nem kapcsolódóan a felsőoktatási intézményben vagy a felsőoktatási intézmény által létrehozott gazdálkodó szervezetben.
(2) A hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző hallgató foglalkoztatására a munka törvénykönyvének a
rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. A Kormány a hallgatói munkaszerződésre vonatkozó szabályok
meghatározása során a munka törvénykönyvénél a hallgató számára kedvezőbb feltételeket állapíthat meg.
(3) A hallgatót
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben díjazás illetheti, illetve – a hat hét időtartamot elérő egybefüggő
gyakorlat, valamint a duális képzés részeként teljesített gyakorlati képzés esetén – díjazás illeti, amelynek
mértéke legalább hetente a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) tizenöt százaléka, a díjat – eltérő
megállapodás hiányában – a szakmai gyakorlóhely fizeti,
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a felek megállapodása szerinti díjazás illeti, melynek ellenében a
hallgató által e jogviszonyban létrehozott dolgok tulajdonjoga, illetve a szellemi alkotásokhoz fűződő vagyoni jogok – eltérő megállapodás hiányában – a felsőoktatási intézményre, illetve az általa létrehozott
gazdálkodó szervezetre az átadással átszállnak.
(3a) A képzési program keretében, illetve a képzés részeként – az (1) bekezdés a) pont szerint – megszervezett
szakmai gyakorlatra költségvetési szervnél hallgatói munkaszerződés és díjazás nélkül is sor kerülhet. A
hallgatót ez esetben is megilletik mindazon jogok, amelyeket a munka törvénykönyve biztosít a munkavállalók részére. A gyakorlati képzésben részt vevő hallgatóval e tevékenységére tekintettel a Kormány által
meghatározott feltételekkel megállapodást kell kötni.
(4) Az, aki a gyakorlati képzést szervezi, köteles felelősségbiztosítást kötni a felsőoktatási szakképzésben részt
vevő hallgató javára.
(5) A doktorandusz oktatási és kutatási tevékenységére az e § (3) bekezdés a) pontjában írtakat az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:
a) a doktorandusz a tanulmányi kötelezettségeinek keretében a heti teljes munkaidő húsz százalékának megfelelő időtartamban az intézmény oktatási, tudományos tevékenysége körében munkavégzésre kötelezhető,
b) a doktorandusz által végzett munka ideje – az a) pont szerinti munkavégzéssel együtt – egy félév átlagában
nem haladhatja meg a heti teljes munkaidő ötven százalékát,
c) a doktorandusz munkaidő-beosztását oly módon kell meghatározni, hogy vizsgázási és a vizsgára történő
felkészülési kötelezettségeinek eleget tudjon tenni,
d) a munkadíj havi összege, a teljes munkaidő ötven százalékának megfelelő idejű foglalkoztatás esetén nem
lehet kevesebb, mint a legkisebb kötelező munkabér (minimálbér), eltérő idejű foglalkoztatás esetén ennek
időarányos része.

1. A hallgató hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát. A munkavégzés történhet
a) egyrészről a képzési program keretében, illetve a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat, gyakorlati képzés vagy a duális képzés részeként teljesített gyakorlati képzés során az intézményben, az intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben vagy külső gyakorlóhelyen,
b) továbbá a képzési programhoz közvetlenül nem kapcsolódóan a felsőoktatási intézményben
vagy a felsőoktatási intézmény által létrehozott gazdálkodó szervezetben.
2. A hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző hallgató foglalkoztatására a munka törvénykönyvének a rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. A Kormány a hallgatói munkaszerződésre
vonatkozó szabályok meghatározása során a munka törvénykönyvénél a hallgató számára kedvezőbb feltételeket állapíthat meg.
3. A hallgatót az 1. a) pont szerinti esetben díjazás illetheti, illetve a hat hét időtartamot elérő egybefüggő
gyakorlat, valamint a duális képzés részeként teljesített gyakorlati képzés esetén díjazás illeti, melynek
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mértéke legalább hetente a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) tizenöt százaléka, a díjat – eltérő
megállapodás hiányában – a szakmai gyakorlóhely fizeti.
4. A hallgatót az 1. b) pont szerinti esetben a felek megállapodása szerinti díjazás illeti, melynek ellenében a hallgató által e jogviszonyban létrehozott dolgok tulajdonjoga, illetve a szellemi alkotásokhoz fűződő vagyoni jogok – eltérő megállapodás hiányában – a felsőoktatási intézményre, illetve az
általa létrehozott gazdálkodó szervezetre az átadással átszállnak.
5. A képzési program keretében, illetve a képzés részeként – az 1. a) pont szerint – megszervezett
szakmai gyakorlatra költségvetési szervnél hallgatói munkaszerződés és díjazás nélkül is sor kerülhet. A hallgatót ez esetben is megilletik mindazok a további jogok, amelyeket a munka törvénykönyve biztosít a munkavállalók részére. A gyakorlati képzésben részt vevő hallgatóval e tevékenységére tekintettel a Kormány által meghatározott feltételekkel megállapodást kell kötni.
6. Az, aki a gyakorlati képzést szervezi, köteles felelősségbiztosítást kötni a felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgató javára.
7. A doktorandusz oktatási és kutatási tevékenységére az e fejezet 3. pontjában írtakat az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:
a) a doktorandusz a tanulmányi kötelezettségeinek keretében a heti teljes munkaidő húsz százalékának megfelelő időtartamban az intézmény oktatási, tudományos tevékenysége körében munkavégzésre kötelezhető,
b) a doktorandusz által végzett munka ideje – az a) pont szerinti munkavégzéssel együtt - egy félév
átlagában nem haladhatja meg a heti teljes munkaidő ötven százalékát,
c) a doktorandusz munkaidő-beosztását oly módon kell meghatározni, hogy vizsgázási és a vizsgára történő felkészülési kötelezettségeinek eleget tudjon tenni,
d) a munkadíj havi összege, a teljes munkaidő ötven százalékának megfelelő idejű foglalkoztatás
esetén nem lehet kevesebb, mint a legkisebb kötelező munkabér (minimálbér), eltérő idejű foglalkoztatás esetén ennek időarányos része.
8. Kizárólag azzal a hallgatóval köthető hallgatói munkaszerződés, aki a Szegedi Tudományegyetem
akkreditált iskolai rendszerű, teljes idejű első alap-, illetve mesterképzésben (kifutó rendszerben az
1993. évi LXXX. törvény szerinti egyetemi, főiskolai képzésben), az első doktori képzésben teljes
idejű képzésében vesz részt, az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll.
9. A hallgatói munkaszerződés létesítésére, módosítására és megszüntetésére az a dékán jogosult,
amelyik dékán által vezetett karon a hallgató hallgatói jogviszonyban áll.
10. A napi munkavégzéssel kapcsolatos feladatok ellátása során a szükséges munkáltatói intézkedéseket – így például a szabadság kiadása, a napi munka irányítása stb. – annak a szervezeti egységnek a
vezetője jogosult gyakorolni, ahol a hallgató a munkát végzi (munkavégzési hely), akkor is, ha a
munkáltatói jogkörbe tartozó egyéb jogosítványok gyakorlására nem ő a jogosult (megosztott munkáltatói jogkörgyakorlás).
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XIV. fejezet: A munkavégzésre irányuló további jogviszony
létesítésének szabályai
A munkavégzésre irányuló további jogviszony engedélyezése és bejelentése
1. Az Egyetem a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló oktatóval vagy kutatóval munkaköri feladatai ellátására munkavégzésre irányuló további jogviszonyt nem létesíthet.
2. Amennyiben az oktató vagy kutató munkaideje a közalkalmazotti jogviszonyban és a munkavégzésre irányuló további jogviszonyban  részben, vagy egészben  azonos időtartamra esik, a munkavégzésre irányuló további jogviszony csak a jelen Szabályzat mellékletében és a munkáltatói utasításban meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes írásbeli hozzájárulásával létesíthető. További jogviszony létesítésére engedély csak részmunkaidőre adható, mely a 174 órában foglalkoztatott oktató vagy kutató esetében a teljes munkaidő felét nem haladhatja meg.
3. A hozzájárulás megtagadásával szemben munkaügyi jogvita nem kezdeményezhető.
4. Az oktatónak vagy kutatónak a munkaidejét nem érintő további munkavégzésre irányuló jogviszony
létesítését – a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, továbbá a közérdekű önkéntes tevékenység kivételével – a jelen Szabályzat mellékletében és a munkáltatói utasításban meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetesen be kell jelentenie. Ha a bejelentésből megállapítható, hogy a jelen fejezet rendelkezéseiben meghatározott összeférhetetlenség feltételei fennállnak, a jelen Szabályzat mellékletében és a munkáltatói utasításban meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlója a további jogviszony létesítését megtiltja. [Kjt. 44. § (1)]
5. Ha a jelen Szabályzat mellékletében és a munkáltatói utasításban meghatározott munkáltatói jogkör
gyakorlója az összeférhetetlenségről nem az oktató vagy kutató bejelentése alapján szerez tudomást,
a további jogviszony létesítését a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül tiltja meg, a
munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítését megtiltó intézkedése ellen munkaügyi jogvita nem kezdeményezhető. Ha az oktató vagy kutató a további jogviszony létesítésének megtiltásáról
szóló felszólítás kézhezvételét követő 30 napon belül az összeférhetetlenséget nem szünteti meg, a
közalkalmazotti jogviszonyra a Munka Törvénykönyve szerinti érvénytelenségre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

XV. fejezet: A vezetőkre és magasabb vezetőkre vonatkozó
külön rendelkezések
Nftv. 37. § (1) A felsőoktatási intézményekben – a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak alapján – a következő magasabb vezetői megbízások adhatók:
a) rektor,
b) rektorhelyettes,
c) főigazgató,
d) dékán,
e) kancellár.
(2) A felsőoktatási intézményekben – a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak alapján az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül – a következő vezetői megbízások adhatók:
a) az (1) bekezdésben felsoroltak – az a) és b) pont kivételével – helyettesei,
b) szervezeti egység vezetői és vezetőhelyettesei.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott vezetői megbízások határozott időre – az (1) bekezdés a)–d) pontja
esetében legfeljebb három évre – adhatók. Az (1) bekezdés a), c) és d) pontjában felsorolt megbízások egy, az
(1) bekezdés b) és e) pontjában, továbbá a (2) bekezdésben felsorolt megbízások több alkalommal meghoszszabbíthatók. Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott vezetői megbízásokra nyilvános pályázatot kell kiírni.
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(5) A magasabb vezetői és vezetői megbízásokra benyújtott pályázatok rangsorolásáról a (4a) bekezdés szerinti,
a gazdasági vezetői és a belső ellenőrzési vezetői pályázat kivételével a szenátus, vagy a 12. § (8) bekezdése
alapján a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott átruházott hatáskörben eljáró testület vagy
személy (a továbbiakban e bekezdésben együttesen: szenátus) dönt. A szenátus döntését – a (4) bekezdésben
foglaltak kivételével – megküldi a munkáltatói jogkör gyakorlójának. A munkáltatói jogkör gyakorlója a szenátus véleményének mérlegelésével dönt a vezetői megbízásról. A (4a) bekezdésben meghatározott vezetői
megbízás esetében a rektor a megbízott személlyel – a megbízásra jogosult által meghatározottak szerint –
létesít a felsőoktatási intézményben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt.
(6) A magasabb vezetői és a vezetői megbízás a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat.
Nftv. 99. § (3) Az egészségügyi felsőoktatási intézményben az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős magasabb
vezetői megbízással rendelkező vezetőt a szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni (a továbbiakban: egészségügyi szolgáltatásért felelős vezető). Az egészségügyi szolgáltatásért felelős vezető önállóan
irányítja az egészségügyi szolgáltatás megszervezését, e feladatok tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat. Ha az egészségügyi szolgáltatásért felelős vezető nem a kancellár, feladatait, kötelezettségeit és kötelezettségvállalási jogosultságát a szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni.
Nftv. 115. § (12) A felsőoktatási intézményben magasabb vezetői és vezetői megbízással rendelkezők és e személyek közeli
hozzátartozói nem tölthetnek be olyan intézményi társaságban vezető tisztségviselői feladatokat, nem lehetnek tagjai a felügyelőbizottságnak, nem láthatnak el könyvvizsgálói feladatot, amelyet a felsőoktatási
intézmény hozott létre, vagy amelyben részesedéssel rendelkezik. Az intézményi társaság felügyelőbizottságába egy tagot az MNV Zrt. jogosult delegálni.
Köznevelési törvény 61. § (7) A köznevelési intézményben történő foglalkoztatás esetén nem összeférhetetlen, ha a magasabb vezető, vezető, továbbá a pénzügyi kötelezettségvállalásra jogosult a Munka Törvénykönyve szerinti közeli hozzátartozójával irányítási, felügyeleti, ellenőrzési vagy elszámolási
kapcsolatba kerülne.

1. Az Egyetemen magasabb vezető:
a) a rektor,
b) a rektorhelyettes,
c) a dékán,
d) a kancellár,
e) az Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ főigazgatója,
f) a gazdasági szervezet főigazgatója,
g) a Klinikai Központ elnöke,
h) az egyetemi könyvtár főigazgatója,
i) az egyetemi szaklevéltár igazgatója,
j) az SZTE alapfokú és középfokú gyakorló iskoláinak igazgatói.
2. Az Egyetemen vezetői tisztségként:
a) a 1. b) pont kivételével magasabb vezetők helyettesei, amennyiben jogszabály vagy szabályzat
eltérően nem rendelkezik,
b) szervezeti egység vezetői és ezek helyettese
vezetői megbízás adható.
3. A magasabb vezetői és a vezetői megbízások határozott időre, az 1. pont a)–c), e), f) pontjában
foglaltak legfeljebb 3 évre, a d), g) pontjában foglaltak legfeljebb 5 évre adhatók. Az 1. pont a) és
c), valamint e)-f) pontjában felsorolt megbízás egy, a b) és d), továbbá g) pontban felsoroltak több
alkalommal meghosszabbíthatók. A további, h)–j) pontban felsoroltak az ágazati jogszabályokban
meghatározottak szerinti időtartamra adhatóak és hosszabbíthatóak meg. A 2. pontban felsorolt
vezetői megbízások több alkalommal meghosszabbíthatók és legfeljebb öt évre adhatók azzal,
hogy a vezető helyettesek megbízásának időtartama nem terjedhet tovább az adott vezető megbízásánál.
4. A magasabb vezetői és vezetői megbízásokra nyilvános pályázatot kell kiírni. A pályázatok tartalmi követelményeit, a vezetői megbízás szakmai feltételeit – a rektori és a kancellári pályázati
felhívás kivételével –, a pályázatok elbírálásának elveit és rendjét jelen Szabályzat II. fejezete tar-
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talmazza. A rektori magasabb vezetői pályázatot a fenntartó írja ki. A kancellári magasabb vezetői
megbízásra irányuló pályázat kiírásáról a miniszter gondoskodik.
5. A magasabb vezetői és vezetői megbízásokra benyújtott pályázatok rangsorolásáról a Szenátus,
illetve a Kari Tanács vagy az átruházott hatáskörben eljáró testület, illetőleg személy28 dönt, döntését megküldi a munkáltatói jogkör gyakorlójának. A dékáni tisztség vonatkozásában a Kari Tanács véleményt nyilvánít. A rektor (átruházott hatáskörében a megbízásra jogosult vezető), továbbá a kancellár (átruházott hatáskörében a megbízásra jogosult vezető) a Szenátus (Kari Tanács, átruházott hatáskörben eljáró testület, illetőleg személy) véleményének mérlegelésével dönt a vezetői megbízás kiadásáról.
6. Az Egyetem szolgáltató egységein belüli szervezeti egységek vezetői pályázatairól – amennyiben jogszabály, vagy szabályzat kivételt nem tesz – a jelen Szabályzat mellékletében és a munkáltatói utasításban meghatározottak szerint, a megbízási jogkör gyakorlója a kötelező pályázati eljárást követően a
rangsorolást végző testület véleményének mérlegelésével dönt a vezetői megbízás kiadásáról.
7. A magasabb vezetői megbízás időtartamára határozott idejű kiegészítő illetmény adható. A rektor
és a kancellár juttatásairól a fenntartó rendelkezik. Az oktatói, kutatói és tanári munkakörben foglalkoztatott vezető esetében a kiegészítő illetményről a kancellár egyetértésével29 a rektor, a többi
esetben a kancellár30 dönt.
A magasabb vezetői és vezetői megbízásról történő lemondás, a megbízás visszavonása, valamint
a megbízás határozott idejének letelte után a közalkalmazottat a kinevezése szerinti munkakörébe
kell tovább foglalkoztatni.
8. Az Egyetemen magasabb vezetői, illetve vezetői megbízás a hatvanötödik életév betöltéséig adható.
9. Az illetékes szervezeti egység vezetője kezdeményezheti a megbízás lejárta előtt 3–6 hónappal a
pályázat kiírását.
10. Ha magasabb vezetői, vezetői tisztségre kiírt pályázat nem került elbírálásra a határozott idő lejártakor, illetve az eredménytelen volt, vagy a megbízás haladéktalan betöltése a folyamatos ellátás
biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges, és a folyamatos működéshez szükséges személyi feltételek más munkaszervezési eszközökkel nem biztosíthatók, a működési feltételek biztosítása végett, pályázat kiírásának mellőzésével ideiglenes megbízást kell kiadni.
11. Ideiglenes magasabb vezetői, illetve vezetői megbízás adható:
a) a hatvanötödik életéve betöltéséig a korábbi magasabb vezető, illetve vezetői feladattal megbízott személynek, vagy
b) a szervezeti egység megfelelő végzettséggel, képzettséggel, vagy tudományos fokozattal rendelkező más munkatársának, akkor is, ha a pályázati eljárásban nem vett részt.
12. Az ideiglenes megbízás határozott időre – magasabb vezető és vezető esetében is legfeljebb a pályázat eredményes elbírálásáig terjedő – legfeljebb egy éves időtartamra szól, amely indokolt esetben kétszer megismételhető. Az ideiglenesen megbízott vezető egymást követő megbízásainak
időtartama nem érheti el a három évet.

28

Nftv. 37. § (5)
Nftv. 13. § (2)
30
Nftv. 13/A (2a) és (2e)
29
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XVI. fejezet: Közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó
külön rendelkezések
Nftv. 24. § (3) Ha a felsőoktatási intézmény köznevelési, közművelődési, közgyűjteményi, egészségügyi, szociális, sport
vagy más feladat ellátására intézményt, szervezeti egységet hoz létre, az ott foglalkoztatottakra az adott ágazatra, feladatra, tevékenységre meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni [a továbbiakban az (1)–(3)
bekezdésben felsoroltak együtt: alkalmazottak].

1. Az Egyetem köznevelési, közgyűjteményi, egészségügyi, szociális feladat ellátására létrehozott
szervezeti egységeiben, az ott foglalkoztatottakra az adott ágazatra, feladatra, tevékenységre meghatározott jogszabályokat kell alkalmazni.
2. Az Általános Orvostudományi Kar egészségügyi ágazati és egyéb speciális foglalkoztatási szabályait – a jelen Foglalkoztatási Követelményrendszerrel összhangban –az SZTE Általános Orvostudományi Kar és Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Humánpolitikai Szabályzata tartalmazza,
mely a jelen Foglalkoztatási Követelményrendszer mellékletét képezi.
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Negyedik rész
XVII. fejezet: A habilitációs eljárás szabályai
1. Az Egyetem a tudományos fokozattal rendelkezők oktatói és előadói képességének, valamint tudományos
teljesítményének megítélése érdekében – erre irányuló kérelem esetén – habilitációs eljárást folytat le.
2. A habilitációs eljárás részletes szabályait a jelen Szabályzat mellékleteként a Szenátus által elfogadott Habilitációs Szabályzat tartalmazza.

XVIII. fejezet: A foglalkoztatottak részére adományozható címek,
kitüntetések
Közalkalmazotti jogviszonnyal járó címek
1. A Kjt. 39. § (3) bekezdésében megfogalmazott feltételek alapján, a tartósan magas színvonalú munkavégzés vagy kiemelkedő munkateljesítmény esetére – az oktatói, kutatói és tanári munkakörben
foglalkoztatottak kivételével –
a) a B, C, D fizetési osztályban besorolt közalkalmazottaknak munkatársi, illetve főmunkatársi,
b) az E, F, G, H, I, J fizetési osztályban besorolt közalkalmazottaknak tanácsosi, illetve főtanácsosi
cím adományozható.
2. A mestertanári kitüntető cím az SZTE Kitüntetéseiről és Kitüntető Címeiről szóló szabályzat 17. §ában foglaltak szerint adományozható.

A közalkalmazotti cím adományozásának feltételei
3. Közalkalmazotti cím annak a határozatlan idejű jogviszonyban foglalkoztatott közalkalmazottnak
adományozható, aki
a) az Egyetemen legalább 5 éves közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, és
b) munkavégzése tartósan magas színvonalú vagy munkateljesítménye kiemelkedő.
4. A jelen Szabályzat alkalmazásában a munkavégzés akkor tartósan magas színvonalú, illetve a munkateljesítmény akkor kiemelkedő, ha
a) a közalkalmazott az átlagosan elvárható színvonalnál magasabb szinten végzi munkáját,
b) munkavégzése során a munkakörébe tartozó szakmai szabályok naprakész ismeretéről és alkalmazásáról tesz tanúságot,
c) tevékenységét az egyetem érdekeinek képviselete és az egyetem jó hírnevének szolgálata jellemzi.

A közalkalmazotti címmel járó jogok
5. A közalkalmazotti cím viselőjét címpótlék illeti meg.
6. A pótlék mértéke:
a) munkatársi cím esetén a pótlékalap 25%-a;
b) főmunkatársi cím esetén a pótlékalap 75%-a;
c) tanácsosi cím esetén a pótlékalap 50%-a;
d) főtanácsosi cím esetén a pótlékalap 100%-a.
7. Amennyiben a közalkalmazott vezetői és címpótlékra is jogosult, részére a vezetői pótlék jár.
8. A pótlék fedezetét a szervezeti egységnek kell biztosítani az egység költségvetési előirányzata terhére.
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Közalkalmazotti jogviszonnyal nem járó címek
9. Az Egyetemen közalkalmazotti jogviszonnyal nem járó kitüntető címként
a) Professor Emeritus/Professor Emerita cím;
b) magántanári cím;
c) címzetes egyetemi tanár cím;
d) címzetes főiskolai tanári cím;
e) címzetes egyetemi docensi cím;
f) címzetes főiskolai docensi cím;
g) mesteroktatói cím;
h) a vendégprofesszori cím;
i) az „Egyetem Díszpolgára”;
j) Doctor Honoris Causa,
k) Senator Honoris Causa
kitüntető cím adományozható.
10. A Professor Emeritus/Professor Emerita, a magántanári, a címzetes egyetemi tanári, a címzetes
főiskolai tanári, a címzetes egyetemi docensi, a címzetes főiskolai docensi, a mesteroktatói, „Szegedi Tudományegyetem Vendégprofesszora”, „Egyetem Díszpolgára”, Doctor Honoris Causa,
Senator Honoris Causa cím odaítéléséről, visszavonásáról, valamint a címmel rendelkezők jogairól
a jelen Szabályzat mellékletét képező az Egyetem Kitüntetéseiről és kitüntető címeiről szóló Szabályzata rendelkezik.

Az állami kitüntetésekre, illetve egyéb miniszteri elismerések adományozására
vonatkozó javaslat felterjesztésének rendje
11. Az állami kitüntetésekre vonatkozó javaslatokat a „Határidős személyügyi feladatok Jegyzékben”
meghatározott határidőig kell az Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ főigazgatójának benyújtani.
12. A Jegyzék összeállításáról  az állami, miniszteri kitüntetések adományozására vonatkozó jogszabályra, illetve a Szenátus éves ülés- és munkatervére is figyelemmel  az Igazgatásszervezési és
Szolgáltatási Központ főigazgatója gondoskodik.
13. A benyújtott javaslatok
a) összegyűjtése,
b) döntéshozatalra előkészítése,
c) felterjesztése
az Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ főigazgatójának feladata.
14. Az állami kitüntetésekre vonatkozó javaslatokról, illetve az egyes jelöltek közötti esetleges rangsor
megállapításáról a rektor/a kancellár dönt.
15. Az Egyetem által adományozható kitüntetések elbírálásánál az Egyetem kitüntetéseiről és kitüntető címeiről szóló szabályzat az irányadó.
16. Valamennyi előterjesztést írott példányban, valamint elektronikus úton is meg kell küldeni. Az
állami kitüntetések illetve az egyéb miniszteri elismerések adományozására vonatkozó javaslattételhez a vonatkozó jogszabályokban meghatározott mintát kell használni.
17. Az előterjesztéseket indoklással kell ellátni és  amennyiben azokról a szervezeti egység valamely
fóruma előzetesen véleményt formált  az arról szóló szavazás eredményét fel kell tüntetni.
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18. Ha valamely kitüntetésre a javaslattevő több személyt terjeszt elő, az előterjesztésben egyértelmű
rangsorra kell javaslatot tenni.
19. Ha az állami kitüntetések esetében a vonatkozó jogszabály további követelményeket is támaszt, a
javaslatot azoknak megfelelően kell elkészíteni.
20. A kar kitüntetést alapíthat saját hatáskörében a karra jellemző speciális körülmények figyelembevételével.

XIX. fejezet: A személyügyi adatok kezelése és nyilvántartása
A közalkalmazott adatközlési kötelezettsége
1. A közalkalmazott – a közalkalmazotti nyilvántartás naprakész állapotának biztosítása érdekében –
a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles közölni munkáltatójával:
a) nevének, lakcímének megváltozását,
b) magasabb végzettség, képzettség megszerzését,
c) tudományos fokozat és tudományos cím megszerzését,
d) ha az Mt. 294. § (1) bekezdés g) pontja szerint nyugdíjasnak minősül.
2. Az Egyetem köteles a fenti adatok kezelése során az adatvédelmi rendelkezéseket betartani.
3. Vagyonnyilatkozat tételére kötelezett Egyetemünkön minden olyan személy, aki feladatai ellátása során – önállóan vagy testület tagjaként – javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett.
A vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek körét, a vagyonnyilatkozat átadására, nyilvántartására, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmére, valamint a vagyongyarapodási vizsgálatra
vonatkozó bejelentést megelőző meghallgatásra vonatkozó részletes szabályokat munkáltatói utasítás
tartalmazza.

A közalkalmazottakra vonatkozó személyügyi nyilvántartás
Nftv. 3. melléklet:
III. 3. A felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv annak, akit oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatnak, oktatói azonosító számot ad ki. Az azonosító szám a tanári, az oktatói, illetve a kutatói munkakörben történő foglalkoztatás figyelemmel kísérésére szolgál. A felsőoktatási információs rendszer tartalmazza azoknak a nyilvántartását, akik azonosító számmal rendelkeznek, továbbá azokét, akik a 25. § (3) bekezdése szerint megbízási jogviszonyban oktatói feladatot látnak el. A nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak az egyes,
a foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható, a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott részére. Az információs rendszerben adatot az
érintett foglalkoztatásának megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított öt évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az
idő alatt az érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba.
I. A felsőoktatási intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok
I/A. Az alkalmazottak adatai
1. E törvény alapján nyilvántartott adatok:
a) név, nem, születési név, születési hely és idő, anyja neve, állampolgárság, azonosító szám;
b) lakóhely, tartózkodási hely, értesítési cím;
c) munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra, megbízási jogviszonyra vonatkozó adatok:
ca) a munkáltató – több esetén valamennyi munkáltató – megnevezése, megjelölve, hogy mely munkáltatóval létesített
foglalkoztatásra irányuló további jogviszonyt,
cb) végzettségi szint, szakképzettség, szakképesítés, idegennyelvtudás, tudományos fokozat,
cc) munkában töltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő, besorolással kapcsolatos adatok,
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cd) kitüntetések, díjak és más elismerések, címek,
ce) munkakör, vezetői megbízás, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés,
cf) munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat terhelő tartozás és annak jogosultja,
cg) szabadság, kiadott szabadság,
ch) az alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei,
ci) az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei,
cj) az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai és azok jogcímei,
ck) kutatói tevékenység, tudományos munka, művészeti alkotói tevékenység, azok eredményei, a doktori képzésben és
doktori fokozatszerzési eljárásban oktatói, kutatói minőségben történő részvételre vonatkozó adatok,
cl) a 26. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozat,
cm) a felsőoktatási intézmény mint megbízó által megbízási jogviszonyban történő foglalkoztatás – a gazdasági tanács elnöke és tagja – esetén a 25. § (4) bekezdésében előírt feltétel igazolására vonatkozó adatok ;
d) az oktatói munka hallgatói véleményezésének eredményei;
e) habilitációs eljárás eredménye;
f) az adatokat igazoló okiratok azonosítására szolgáló adatok.
2. Az adatkezelés célja: az 18. § (1) bekezdés szerint. A felsőoktatási intézmény a személyes és különleges adatokat csak a
foglalkoztatással, juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okból, az e törvényben meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelheti.
3. Az adatkezelés időtartama: a foglalkoztatás megszűnésétől számított öt év. […]

4. Az Egyetem azokat az adatokat tarthatja nyilván, amelyek az intézmény rendeltetésszerű működéséhez, a munkáltatói jogok gyakorlásához, a képzés megszervezéséhez nélkülözhetetlenek, továbbá
amelyek a jogszabályokban és a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból
azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való
jogosultsága.
5. Az Egyetem az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással, juttatások, kedvezmények,
kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, nemzetbiztonsági okokból, az e törvényben meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelheti. Az Egyetem az alkalmazottak személyes adatait – ha a társadalombiztosítási szabályok eltérően nem rendelkeznek – a foglalkoztatás megszűnésétől számított öt évig kezelheti.
6. Adattovábbításra a rektor és – a meghatalmazás keretei között – az általa meghatalmazott vezető
vagy más alkalmazott jogosult.
7. Önkéntes adatszolgáltatás esetén az érintettet tájékoztatni kell arról, hogy az adatszolgáltatásban
való részvétel nem kötelező.
8. Statisztikai célra csak a nemzeti felsőoktatási törvény mellékletében meghatározott adatok használhatók fel és adhatók át statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon.

XX. fejezet: Záró rendelkezések
1. Jelen Szabályzat módosítását a Szegedi Tudományegyetem Szenátusa 2015. december 21-ei ülésén
hozott 233/2015. számú SZ-határozatával elfogadta.
2. A Szabályzat 2007. január 1-jével lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti az Egyetemi
Tanács 200/2001. számú határozatával elfogadott, a SZTE Oktatói munkaköri követelményeinek, a
202/2001. számú határozattal elfogadott, a SZTE Kutatói munkaköri követelményeinek és a
185/2001. számú határozattal elfogadott az Oktatói, kutatói állások betöltésének, valamint az egységvezetői megbízások kiadásának Szabályzata.
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3. Jelen szabályzat IX. fejezet 20. b) pontja szövegrésze helyébe 2015. december 31. napját követően
az alábbi rendelkezés lép: „rendelkezzen doktori (PhD/DLA) fokozattal és habilitációval”.
4. Jelen Szabályzat a 2007. január 1. napján hatályba lépett Szabályzatot, valamint a Szabályzathoz kapcsolódó módosítások 2015. december 21. napján lezárt, hatályos szövegét tartalmazza egységes szerkezetben.
5. A Szabályzat Harmadik Rész XV. fejezet 12. pontja a szenátusdöntéssel egyidejűleg hatályba lép. A
Szabályzat további módosító rendelkezései 2016. év január hó 1. napján lépnek hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. A szabályzat a következő linken érhető el
folyamatosan: http://www.u-szeged.hu/szabályzatok.

Kelt: Szeged, 2015. december 21.

Dr. Szabó Gábor s. k.
rektor

Dr. Dömötör Máté s. k.
az SZTE kancellárja helyett általános jogkörrel eljáró
igazgatásszervezési és szolgáltatási főigazgató
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EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 3267

A Szegedi Tudományegyetem
Munkáltatói Jogkörök Gyakorlásának Rendje
MUNKÁLTATÓI JOGGAL RENDELKEZŐ:
REKTOR
Munkakör, beosztás,
szervezeti egység
megnevezése

Közalkalmazotti
jogviszony
létesítése/
módosítása/
megszüntetése

Vezetői megbízás kiadása/
visszavonása

rektorhelyettes

x

dékán

x

Klinikai Központ elnök
Tanárképző Központ
főigazgatója
Felnőttképzési Központ
igazgatója
Közoktatási
Vezetőképző és Továbbképző Int. igazgatója
Köznevelési intézmények igazgatói
Szakkollégium
Karrier Iroda alkalmazottai
Egyetemi Életvezetési
Tanácsadó Központ
Tehetségpont alkalmazottai
Frankofón Egyetemi
Központ igazgatói
Doktori Intézet igazgatója
SZTE Bajai Obszervatóriuma igazgató
IKT és Társadalmi Kihívások Központ
igazgatója
Interdiszciplináris Kiválósági Központ
igazgatója
Interdiszciplináris
Fotonikai Koordinációs Központ igazgatója
Szenátus által létesített
kari önálló oktatási,
kutatási szervezeti
egység

x

x
x
x

Személyi juttatáEtikai eljárás elKözvetlen
sok
rendelése,
Szakmai
(Kjt. 66. §-77. §) munkahelyi
kártérítésre
felügyelet
vezető
megállapítása,
kötelezés
emelése
kancellár
x
x
x
egyetértésével
kancellár
x
x
x
egyetértésével
kancellár
x
x
x
egyetértésével
kancellár
x
x
x
egyetértésével
kancellár
x
x
x
egyetértésével

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

kancellár
egyetértésével
kancellár
egyetértésével
kancellár
egyetértésével
kancellár
egyetértésével
kancellár
egyetértésével
kancellár
egyetértésével
kancellár
egyetértésével
kancellár
egyetértésével
kancellár
egyetértésével
x /kancellár

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

kutatásfejlesztési
és
innovációs
igazgató
x

x

x

x

kancellár
egyetértésével

x

x

kancellár
egyetértésével

x

x

x

x

kancellár
egyetértésével

x

x

dékánhelyettes

x

x

x

x

tanszékvezető

x

x

x

x

kancellár
egyetértésével
kancellár
egyetértésével

x
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Munkakör,
beosztás, szervezeti
egység megnevezése

Közalkalmazotti
jogviszony
létesítése/
módosítása/
megszüntetése

Vezetői megbízás kiadása/
visszavonása

tanszékvezető-helyettes

x

tanszékcsoport-vezető

x

tanszékcsoport-vezető
helyettes

x

intézetvezető

x

intézetvezető helyettes

x

Személyi juttatáEtikai eljárás elKözvetlen
sok
rendelése,
Szakmai
(Kjt. 66. §-77. §) munkahelyi
kártérítésre
felügyelet
megállapítása,
vezető
kötelezés
emelése
kancellár
x
x
x
egyetértésével
kancellár
x
x
x
egyetértésével
kancellár
x
x
x
egyetértésével
kancellár
x
x
x
egyetértésével
kancellár
x
x
x
egyetértésével
kancellár
x
x
x
egyetértésével
x
kancellár
x
x
egyetértésével
x
kancellár
x
x
egyetértésével
kancellár
x
x
x
egyetértésével
kancellár
x
x
x
egyetértésével
kancellár
x
x
x
egyetértésével
kancellár
x
x
x
egyetértésével

egyetemi tanár

x

egyetemi docens

x

főiskolai tanár

x

főiskolai docens

x

adjunktus

x

tanársegéd

x

mesteroktató

x

gyakornok (felsőoktatásról szóló 2005.
évi CXXXIX. tv.
szerinti)

x

x

központi gyakornok

x

x

kutatóprofesszor

x

x

tudományos tanácsadó

x

x

tudományos főmunkatárs

x

x

tudományos munkatárs

x

x

tudományos segédmunkatárs

x

x

művésztanár

x

x

mérnöktanár

x

x

mestertanár

x

x

nyelvtanár

x

x

testnevelő tanár

x

x

kollégiumi nevelőtanár

x

x

gyakorlati oktató

x

x

kancellár
egyetértésével
kancellár
egyetértésével
kancellár
egyetértésével
kancellár
egyetértésével
kancellár
egyetértésével
kancellár
egyetértésével
kancellár
egyetértésével
kancellár
egyetértésével
kancellár
egyetértésével
kancellár
egyetértésével
kancellár
egyetértésével
kancellár
egyetértésével
kancellár
egyetértésével
kancellár
egyetértésével

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Munkakör, beosztás,
szervezeti egység
megnevezése
valamennyi további, a
Kjt. felsőoktatásban
történő végrehajtási
rendeletében meghatározott tanári munkakör
tudományos kutatói
(150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendelet 2.
számú melléklete
szerinti közművelődési intézményben
létesíthető munkakör)

EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 3269
Közalkalmazotti
jogviszony
létesítése/
módosítása/
megszüntetése

Vezetői megbízás kiadása/
visszavonása

Személyi juttatáEtikai eljárás elKözvetlen
sok
rendelése,
Szakmai
(Kjt. 66. §-77. §) munkahelyi
kártérítésre
felügyelet
megállapítása,
vezető
kötelezés
emelése

x

x

x

x

kancellár
egyetértésével

kancellár
egyetértésével

x

x

x

x
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MUNKÁLTATÓI JOGGAL RENDELKEZŐ:
KANCELLÁR

Munkakör,
beosztás, szervezeti
egység megnevezése
gazdasági szervezet
főigazgatója
Kancellári Kabinet
Iroda
Rektori Kabinet Iroda
Igazgatásszervezési és
Szolgáltatási Központ
Gazdasági Igazgatóság
Létesítménygazdálkodási Igazgatóság
Belső Ellenőrzési
Osztály
Pályázati Iroda
Minőségfejlesztési és
Stratégiai Igazgatóság igazgatója
Kutatás-fejlesztési és
Innovációs Igazgatóság igazgatója

Közalkalmazotti
jogviszony
létesítése/
módosítása/
megszüntetése

Vezetői megbízás kiadása/
visszavonása

Személyi juttatáEtikai eljárás
Közvetlen
sok
elrendelése,
munkahe(Kjt. 66. §–77. §)
kártérítésre
lyi
megállapítása,
kötelezés
vezető
emelése

Szakmai
felügyelet

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

rektor

x

rektor

rektor

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

rektor

x

x

x

x

rektor

kutatásfejlesztési
és innovációs igazgató
kutatásfejlesztési
és innovációs igazgató
kutatásfejlesztési
és innovációs igazgató

Interdiszciplináris Tudásmenedzsment
Kutatóközpont
központvezetője

x

x

x

IKT és Társadalmi
Kihívások Központ
igazgatója

rektor

x

x

MOL Kutatásszervezési Koordinációs
Központ

x

x

x

x

x

x

x

rektor

x

x

x

x

rektor

x

x

x

x

rektor

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

rektor

x

x

x

x

x

rektor

Oktatási Igazgatóság
igazgatója
Nemzetközi Igazgatóság igazgatója
Közkapcsolati Igazgatóság igazgatója
Informatikai Szolgáltató Központ igazgatója
József Attila Tanulmányi és Információs Központ igazgatója
SZTE KlebelsbergKönyvtár főigazgatója
Egyetemi Szaklevéltár
igazgatója

rektor

rektor

rektor
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Munkakör, beosztás,
szervezeti egység
megnevezése
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
intézetvezetője
Konfuciusz Intézet
igazgatója
Közalkalmazotti Tanács Iroda
Hallgatói Szolgáltató
Iroda irodavezetője
EHÖK Iroda1
Sportközpont igazgatója
Füvészkert igazgatója
Kollégium igazgatója
dékáni hivatalvezető
JATEPRESS
Egyéb kari gazdálkodásirányítási vezető
Egyéb kari igazgatási
vezető
Szenátus által létesített gazdálkodásirányítási és igazgatási szervezeti
egység
klinikai központ elnökhelyettes
klinikai központ elnöki hivatal vezető
klinikai gazdasági vezető
belső ellenőr
ügyvivő szakértő
tanszéki mérnök
ügyintéző (gazdasági,
műszaki,igazgatási)
ügyviteli alkalmazott
szakmai szolgáltató
műszaki szolgáltató
(fenntartási üzemviteli alkalmazott,
technikus, laboráns,
szakmunkás, segédmunkás, kisegítő alkalmazott)
egyetemi rezidens,
klinikai szakorvos,
főorvos, klinikai főorvos

1
2

EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 3271
Közalkalmazotti
jogviszony
létesítése/
módosítása/
megszüntetése

Vezetői megbízás kiadása/
visszavonása

Személyi juttatáEtikai eljárás
Közvetlen
sok
elrendelése,
munkahe(Kjt. 66. §–77. §)
kártérítésre
lyi
megállapítása,
vezető
kötelezés
emelése

Szakmai
felügyelet

x

x

x

x

rektor

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

rektor

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

rektor
x
x / rektor
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x2

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

EHÖK-elnök egyetértésével.
Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke véleményének figyelembevételével.
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Munkakör,
beosztás, szervezeti
egység megnevezése
valamennyi, a Kjt. levéltári és könyvtári
szakmai munkaköröket szabályozó
végrehajtási rendeletben meghatározott munkakör
Egyéb közalkalmazotti munkakörök
(150/1992. (XI.
20.) Korm. rendelet
1. számú melléklete
szerinti közművelődési intézményben létesíthető
munkakör)
klinikai központ főgyógyszerész
klinikai központ főnővér
kórházhigiénés főorvos
klinikai központ
stratégiai igazgató
klinikai központ
kontrolling igazgató
klinikai központ
egészségbiztosítási
igazgató
valamennyi a Kjt.
egészségügyi ágazatban való végrehajtási rendeletben
meghatározott ágazatspecifikus munkakör3
valamennyi a Kjt.
egészségügyi ágazatban való végrehajtási rendeletben
meghatározott nem
ágazatspecifikus
munkakör4

3
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Közalkalmazotti
jogviszony
létesítése/
módosítása/
megszüntetése

Vezetői megbízás kiadása/
visszavonása

x

x

x

Személyi juttatáEtikai eljárás
Közvetlen
sok
elrendelése,
munkahe(Kjt. 66. §–77. §)
kártérítésre
lyi
megállapítása,
vezető
kötelezés
emelése

Szakmai
felügyelet

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet 1. melléklet I/A.
4
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet 1. melléklet II.
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Záradék:
1. Az e szabályzatban nem nevesített közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
törvény hatálya alá tartozó önkéntes jogviszony létesítése, módosítása és megszüntetése a rektor és
a kancellár hatáskörébe tartozik.
2. A vezető helyettes beosztásokra a vezetőkre vonatkozó, jelen szabályzat rendelkezései az irányadóak.
3. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 13. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében a rektor a 13. § (1) és (2) bekezdésben meghatározott jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére vagy az intézmény más, magasabb vezető vagy vezető beosztású alkalmazottjára átruházhatja. Az átruházott hatáskör gyakorlója a hatáskört nem adhatja tovább.
4. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 13/A. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében a kancellár a 13/A. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott jogkörét esetenként vagy az
ügyek meghatározott körében az intézmény vezető beosztású alkalmazottjára átruházhatja.
A SZTE Munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendje 2016. év január hó 1. napján lép hatályba.
A szabályzat a következő linken érthető el folyamatosan: http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok.

Kelt: Szegeden, 2015. év december hó 21. napján

Dr. Szabó Gábor s. k.
rektor

Dr. Dömötör Máté s. k.
az SZTE kancellárja helyett általános jogkörrel
eljáró igazgatásszervezési és szolgáltatási
főigazgató

3274 EGYETEMI ÉRTESÍTŐ

109. SZÁM

Az SZTE hallgatói által fizetendő díjakról és térítésekről,
valamint a részükre nyújtható támogatásokról
A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban SZTE, vagy Egyetem) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (továbbiakban: Nftv.), a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvényben (továbbiakban: kedvezménytörvény) valamint az
51/2007. (III. 26.) Kormány rendeletben (továbbiakban Korm. rendelet) foglaltak alapján a hallgatói
önkormányzattal egyetértésben, az Egyetem hallgatói által fizetendő díjakat és térítéseket, valamint a
részükre nyújtható egyes támogatásokat az alábbiak szerint állapítja meg.

I. fejezet Általános rendelkezések
A szabályzat hatálya
1. §
A szabályzat hatálya kiterjed:
(1) az SZTE-n tanulmányokat folytató magyar állampolgárságú hallgatókra, függetlenül attól, hogy
tanulmányaikat milyen tagozaton és képzési formában végzik.
(3) az SZTE-n alap- és mesterképzésben tanulmányokat folytató, külföldi állampolgárságú, a kedvezménytörvény hatálya alá tartozó hallgatókra.
(4) az SZTE-n tanulmányokat folytató, a külön törvény szerint szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, vagy a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított EU kék kártyával rendelkező, külföldi állampolgár hallgatóra.
(5) az SZTE-n tanulmányokat folytató, a fentiektől különböző külföldi állampolgárra.
2. §
A szabályzat hatálya a hallgatói juttatások tekintetében csak e szabályzat kifejezett rendelkezése esetén, az ebben megfogalmazott eltérésekkel terjed ki:
(1) a SZTE-n államilag támogatott vagy magyar állami (rész) ösztöndíjas esti vagy levelező tagozatos alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben, felsőfokú vagy felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatókra,
(2) a SZTE-n költségtérítéses vagy önköltséges finanszírozási formában tanulmányokat folytató
hallgatókra,
(3) a teljes idejű doktori képzésben részt vevő hallgatókra, függetlenül annak finanszírozási formájától.
Hallgatói juttatásokra vonatkozó, egyéb általános rendelkezések
3. §
(1) A hallgatók részére nyújtható támogatások jogcímeit e Szabályzat határozza meg, mértékéről, a
támogatások felosztásának elveiről, módjáról a Szabályzatban megjelölt testület, illetve az egyes
karok tanácsai rendelkeznek a hallgatói önkormányzat egyetértésével.
(2) A hallgatók részére nyújtható egyes támogatások jogcímeit és feltételeit egy tanévre (tíz hónapos oktatási időszakra) kell megállapítani, kivéve ha jogszabály vagy jelen szabályzat másként
rendelkezik. A támogatásokra vonatkozó ezen információkat az intézményben szokásos módon
közzé kell tenni.
(3) Az Egyetem e szabályzatban meghatározott kötelezettségeinek teljesítését az EHJB (Egyetemi
Hallgatói Jóléti Bizottság) ügyrendje alapján a Kari Hallgatói Jóléti Bizottságok látják el.
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(4) A szabályzat 7. § (1) bekezdésben felsorolt jogcímeken pénzbeli támogatásként meghatározott
ösztöndíjakat havi rendszerességgel kell a hallgató részére kifizetni. Ezen juttatások esetében az
SZTE Gazdasági Szervezete – a tanulmányi félév első hónapjának kivételével – legkésőbb a
tárgyhó 10. napjáig intézkedik a Magyar Államkincstár felé azok átutalásáról.
(5) A passzív félév igénybe vétele esetén a hallgató semmilyen támogatásban nem részesül, díjat,
térítést nem fizet.
(6) A hallgatói juttatásokkal kapcsolatos adminisztrációs teendőket a kari tanulmányi osztályok, a
Hallgatói Szolgáltató Iroda (továbbiakban: HSZI), valamint az egyes hallgatói ön- kormányzatok végzik az erre vonatkozó, külön szabályzatban meghatározott feladatmegosztás szerint. A
szabályzat elkészítése az SZTE Gazdasági Szervezetének feladata, azt az Egyetemi Hallgatói
Önkormányzat (EHÖK) egyetértésével a rektor hagyjajóvá.
4. §
(1) A hallgató a juttatás megállapítását, illetve meg nem állapítását tartalmazó döntés közzétételétől
számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet a támogatásról szóló döntést elbíráló szervezethez,
testülethez a hallgatói jogorvoslati kérelmek benyújtásáról és elbírálásáról szóló szabályzat szerint.
(2) A hallgatói juttatásokkal kapcsolatos jogszabály- vagy szabályzatsértés kivizsgálására irányuló
kérelmet – a sérelem megjelölésével – az EHÖK Felügyelő Bizottságához kell benyújtani.
(3) A hallgatók részére nyújtható támogatásokkal kapcsolatos törvényességi felügyeletet a HSZI, a
célszerűségi felügyeletet az EHÖK Felügyelő Bizottsága biztosítja.
(4) A hallgatói támogatások megállapításának, valamint felhasználásának jogszerűségét az Egyetem
a Belső Ellenőrzési Osztály bevonásával rendszeresen ellenőrzi.

II. Fejezet
A hallgatók részére nyújthatótámogatások
A hallgatói juttatások forrása
Nftv. 84. §
(1) A felsőoktatási intézmény működéséhez a fenntartó biztosít támogatást. Az éves költségvetésről szóló törvény állapítja meg a felsőoktatás állami támogatását. A felsőoktatási intézmények működéséhez biztosított állami támogatás rendszerét a Kormány határozza meg. A felsőoktatási intézmény részére pályázati úton, valamint megállapodás alapján is adható támogatás.
(2) Az állami támogatás célja
a) a hallgatói juttatások,
b) a képzési tevékenység,
c) tudományos fejlődés,
d) fenntartási feladatok,
e) a hallgatói sport,
f) egyes speciális felsőoktatási feladatok ellátásának,
g) a 10. § szerint minősített intézmények támogatásának,
h) kulturális és fejlesztési támogatások
biztosítása.
(3)Az állami támogatásra - a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott állami támogatás kivételével - az állami felsőoktatási intézmények azonos feltételek, az egyházi felsőoktatási intézmények és a magán felsőoktatási intézmények - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a Kormánnyal kötött megállapodás alapján válnak jogosulttá.
(4) A pályázati úton adható támogatás lehet különösen:
a) a határon túli kihelyezett magyar nyelvű képzéshez,
b) a kis létszámú szak indításához, fenntartásához,
c) a felsőoktatási intézmények könyvtári feladatainak ellátásához,
d) a szakkollégiumi feladatok ellátásához, Szakkollégiumi Kiválósági Központok tevékenységének előmozdítására
e) kutatási, fejlesztési feladatok végrehajtásához, a kutatási eredmények hasznosításához,
f) a hallgatók elhelyezését szolgáló szervezetek működéséhez,
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g) a hallgatói sport fejlesztéséhez, szervezéséhez,
h) a felsőoktatási intézményi sportlétesítmények fejlesztéséhez, működtetéséhez,
i) az esélyegyenlőség előmozdítására, valamint a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat keretében nyújtott támogatás.
(5) A magyar felsőoktatási intézmények részére kiírt pályázatokon részt vehetnek a határon túli magyar nyelvű képzést folytató nem magyar felsőoktatási intézmények is.
(6) A (4) bekezdésben szabályozott pályázatok benyújtásának feltételeit és rendjét a Kormány határozza meg, azzal
a megkötéssel, hogy a kis létszámú szakokra járó hallgatók együttes létszáma nem haladhatja meg a felsőoktatási intézmények hallgatói létszámának öt százalékát. A kis létszámú szakokra a hozzájárulásra való jogosultságot adott felsőoktatási intézmény tekintetében öt-nyolc évre kell biztosítani.
(7) A (4) bekezdésben meghatározott hozzájárulások, támogatások fedezetét a miniszter által vezetett minisztérium
fejezetében kell megtervezni.
(8) A (2) bekezdésben meghatározott jogcímek - az a) és f) pontban meghatározott jogcímek kivételével - nem jelentenek felhasználási kötöttséget.
Nftv.85/A. §
(1) A 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti hallgatói juttatások éves összegét:
a) a hallgatói normatíva,
b) a doktori képzésben részt vevők egy főre megállapított támogatási normatívája,
c) a köztársasági ösztöndíjban részesülők normatívája,
d) a kollégiumi-diákotthoni elhelyezés normatívája,
e) a lakhatási támogatás normatívája,
f) a tankönyv- és jegyzettámogatás, valamint a sport- és kulturális tevékenységnormatívája
alapján kell megállapítani.
(2) A hallgatói juttatásokhoz nyújtott támogatást az államilag támogatott képzésben részt vevő, valamint a magyar
állami (rész)ösztöndíjjal támogatott - a hallgatói juttatásokra való jogosultság szempontjából figyelem - be vehető - hallgatók létszáma alapján kell megállapítani.
(3) A magyar állami részösztöndíjas hallgatót - a magyar állami ösztöndíjas hallgatóval azonos mértékben - a jogosultság megállapításakor 1,0-es szorzóval kell figyelembe venni.
85/B. § (1) A hallgatórészére
a) teljesítmény alapú támogatás,
b) szociális alapú támogatás
a felsőoktatási intézménynek a 85/A. § szerint nyújtott költségvetési forrás, valamint az intézmény bevételeiből,
külső adományokból, hozzájárulásokból keletkezett források terhére nyújtható.
85/C. § A felsőoktatási intézmény a hallgatói juttatásokhoz rendelkezésre álló forrásokat a következő jogcímeken
használhatja fel:
a) teljesítmény alapú ösztöndíj kifizetésére, mely lehet
aa) tanulmányi ösztöndíj,
ab) köztársasági ösztöndíj,
ac) intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj;
b) szociális alapú ösztöndíj kifizetésére, mely lehet
ba) rendszeres szociális ösztöndíj,
bb) rendkívüli szociális ösztöndíj,
bc) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményirésze, bd) a
külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja,
be) alaptámogatás,
bf) szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása;
c) doktorandusz ösztöndíj kifizetésére,
d) egyéb, a felsőoktatási intézmény térítési és juttatási szabályzatában meghatározott ösztöndíj, valamint a magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben részt vevők, különösen a hátrányos helyzetű hallgatók, sportolók tanulmányi költségeit kiegészítő ösztöndíjak kifizetésére,
e) az intézményi működési költségek finanszírozására, melylehet
ea) a jegyzet-előállítás támogatása, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges
elektronikus eszközök beszerzése, valamint a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő
eszközök beszerzése,
eb) a kulturális tevékenység, valamint a sporttevékenység támogatása,
ec) kollégium fenntartása, működtetése,
ed) kollégiumi férőhely bérlése, kollégiumi felújítás,
ee) a hallgatói, valamint a doktori önkormányzatok működésének támogatása,
ef) a hallgatói tanácsadó szervezetek működésének támogatása.
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85/D. §
A 8. § (6) bekezdésében és az 54. §-ban foglaltak szerinti szakkollégium hallgató tagja részére a szakkollégiumban
kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként ösztöndíj adományozható. A szakkollégiumi ösztöndíjat a felsőoktatási intézményben működő szakkollégium esetében a felsőoktatási intézmény, diákotthonban működő
szakkollégium esetében a diákotthon folyósítja.
85/E. §
(1) Egy felsőoktatási intézményen belül a tanulmányi ösztöndíjat és a rendszeres szociális ösztöndíjat a magyar
állami ösztöndíjjal támogatott és a magyar állami részösztöndíjjal támogatott hallgatók részére ugyanolyan
arányban kell megállapítani.
(2) Az ebben az alcímben foglalt hallgatói juttatások az államilag támogatott hallgatót a támogatási idő tartama
alatt a magyar állami ösztöndíjas hallgatóval azonos mértékben, módon és feltételekkel illeti meg.
Korm. rendelet 6. §
Az Nftv. 85/B. §-ában meghatározottak szerint a hallgató részére nyújtható szociális, illetve teljesítmény alapú támogatáson túlmenően a felsőoktatási intézmény saját bevétele terhére, szabályzatában meghatározott módon, pályázati úton egyéb ösztöndíjat adományozhat.
Korm. rendelet 32. §
(1) Az intézményi támogatás megállapításakor
a) a márciusi és októberi statisztikai adatközlések szerinti jogosult létszámok számtani közepét kell figyelembe venni
aa) a hallgatói ösztöndíj-támogatásra,
ab) a kollégiumi támogatásra,
ac) a lakhatási támogatásra,
ad) a tankönyv- és jegyzettámogatásra, sport- és kulturális tevékenységre fordítható összeg esetében;
b) a tényleges jogosultsági hónapszám egytizenkettedét kell figyelembe venni a doktorandusz ösztöndíj esetében
c) a tényleges jogosultsági hónapszám egytizedét kell figyelembe venni a köztársasági ösztöndíj esetében;
d) a ténylegesen kifizetendő összeget kell figyelembe venni a külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja és a Bursa
Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj intézményi ösztöndíjrésze esetében.
(2) Márciusi statisztikai adatközlésen a felsőoktatási intézmény március 15-i állapotát, októberi statisztikai adatközlésen a felsőoktatási intézmény október 15-i állapotát rögzítő, a felsőoktatási intézmény által teljesített statisztikai adatközlést kell érteni.
(3) Az egyes normatívák év közbeni változása esetén a jogosulti létszámok megállapítása a képzési időszakok (tanulmányi félévek) rendjét követik.
Korm. rendelet 33. §
(1) A hallgatói ösztöndíj-támogatás esetében a jogosulti létszám az államilag támogatott teljes idejű alapképzés- ben,
mesterképzésben, egyetemi szintű képzésben, főiskolai szintű képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben részt
vevő hallgatók száma. A számítás során a 2006. szeptember 1-je előtt tanulmányokat kezdett hallgatókat
legfeljebb a képzési időt nem meghaladó számú félévben lehet figyelembevenni.
(2) A kollégiumi támogatás esetében a jogosulti létszám azoknak a hallgatóknak a száma, akik államilag támogatott vagy a 26. § (1) bekezdése szerinti önköltséges , teljes idejű képzésben vesznek részt, és
a) az intézmény kollégiumában,
b) a Public Private Partnership keretében felépített vagyfelújított diákotthonban,
c) e rendelet szerinti a kollégiumi, diákotthoni követelményeket teljesítő, a felsőoktatási intézmény által bérel
férőhelyen vannak elhelyezve.
(3) A lakhatási támogatáshoz rendelkezésre álló támogatás esetében a jogosulti létszám a felsőoktatási intézményben államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő hallgatók létszáma levonva a képzés helyén bejelentett lakcímmel rendelkező államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevők létszámának 95%-át, továbbá levonva a (2) bekezdés szerinti létszámot.
(3)
(4)
(5)
(6)

A doktorandusz ösztöndíj esetében a jogosulti létszám a felsőoktatási intézményben államilag támogatott teljes idejű doktori képzésben részt vevők létszáma.
A tankönyv- és jegyzettámogatásra, sport- és kulturális tevékenységre fordítható összeg esetében a jogosulti
létszám az (1) bekezdés és a (4) bekezdés szerinti jogosulti létszámokösszege.
A köztársasági ösztöndíj esetében a jogosulti létszám a ténylegesen ösztöndíjban részesülő hallgatók száma.
Az egyes normatívák év közbeni változása esetén a jogosult létszámok megállapítása a képzési időszakok (tanulmányi félévek) rendjét követik.
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5. §
(1) A hallgatói juttatásokhoz nyújtott állami támogatás forrása az Nftv. 85/A.§ alapján:
a) a hallgatói normatíva keretösszege,
b) a doktori képzésben részt vevők egy főre megállapított támogatási normatívája,
c) a köztársasági ösztöndíjban részesülők normatívája,
d) a kollégiumi-diákotthoni elhelyezés normatívája,
e) a lakhatási támogatás normatívája,
f) a tankönyv- és jegyzettámogatás, valamint a sport- és kulturális tevékenység normatívája.
(2) A hallgatói juttatások intézményi keretösszegének részét képezi a Bursa Hungarica ösztöndíj intézményi ösztöndíj részéhez biztosított, az egyetem költségvetésében megjelölt és elkülönített
forrás.
(3) A hallgatói juttatások intézményi keretösszegének részét képezik a központi költségvetésen kívüli, egyéb forrásokból fizetett juttatások.
(4) Az (1)–(3) bekezdésben meghatározott keretösszegek adott évben fel nem használt maradványai
csak a 7–8. § előírásainak megfelelően használhatók fel.
Hallgatói jogosultság
Nftv. 47. §
(1) Egy személy - felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben és mesterképzésben összesen - tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben (a továbbiakban: támogatási
idő). A támogatási idő legfeljebb tizennégy félév, ha a hallgató osztatlan képzésben vesz részt és a képzési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tíz félévet.
(2) A doktori képzésben részt vevő hallgató támogatási ideje legfeljebb hat félév.
(3) Egy adott fokozat (oklevél) megszerzéséhez igénybe vehető támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hoszszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje. Az adott szak támogatási idejébe az azonos szakon korábban
igénybe vett támogatási időt be kell számítani. Ha a hallgató az így meghatározott támogatási idő alatt az adott
fokozatot (oklevelet) nem tudja megszerezni, a tanulmányait e szakon önköltséges képzési formában folytathatja
akkor is, ha az (1) bekezdés szerinti támogatási időt egyébként még nem merítette ki.
(4) A fogyatékossággal élő hallgató támogatási idejét a felsőoktatási intézmény legfeljebb négy félévvel megnövelheti.
(5) A hallgató által igénybe vett támogatási időnek minősül minden olyan félév, amelyre a hallgató bejelentkezett.
(6) A támogatási idő számításakor nem kell figyelembevenni
a) a megkezdett félévet, ha betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni a félévet,
b) a támogatási idő terhére teljesített félévet, ha megszűnt a felsőoktatási intézmény anélkül, hogy a hallgató a
tanulmányait be tudta volna fejezni, feltéve, hogy tanulmányait nem tudta másik felsőoktatási intézményben
folytatni,
c) azt a félévet sem, amelyet tanulmányai folytatásánál a felsőoktatási intézmény a megszűnt intézményben befejezett félévekből nem ismert el,
d)azt a félévet, amelyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről szóló
törvény) 21/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott jogviszonyban álló hallgató a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzésén vett igénybe.
(7) A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a felsőoktatásban szerzett
fokozat és szakképzettség megléte, azzal, hogy aki egy képzési ciklusban magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben tanulmányokat folytat, ugyanazon képzési ciklusba tartozó további (párhuzamos) képzés folytatása esetén a
támogatási időből félévente a párhuzamosan folytatott állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzések számának
megfelelő számú félévet le kell vonni.
(8) Ha a hallgató kimerítette az e §-ban meghatározottak szerint rendelkezésére álló támogatási időt, csak ön- költséges képzési formában folytathat tanulmányokat a felsőoktatásban.
Nftv. 48. §
(1) A hallgatót magyar állami (rész)ösztöndíjas vagy önköltséges képzési formára kell besorolni.
(2) A felsőoktatási intézmény tanévenként köteles önköltséges képzésre átsorolni azt a magyar állami (rész)ösztöndíj jal
támogatott képzésben részt vevő hallgatót, aki az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte meg legalább az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát, illetve az intézmény
szervezeti és működési szabályzatában ajánlott tanulmányi átlagot, továbbá azt, aki a 48/D. § (2) bekezdés szerinti
nyilatkozatát visszavonja.
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(3) Ha a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre felvett hallgatónak a tanulmányai befejezése előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, vagy a hallgató a tanulmányait bármely okból önköltséges formában folytatja tovább, helyére - ilyen irányú kérelem esetén - a felsőoktatási intézményben önköltséges formában azonos szakon tanulmányokat folytató hallgató léphet. Az átsorolásról a felsőoktatási intézmény a magyar állami (rész)ösztöndíjjal
támogatott képzésre átsorolását kérő önköltséges hallgatók tanulmányi teljesítménye alapján dönt.
(4)
28/A. § A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés sajátos feltételei
48/A. § A magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató - a 48/B. §-ban meghatározottakra figyelemmel - köteles:
a) az általa folyatott, magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott adott képzésen a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott tanulmányi idő alatt, de legfeljebb a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresén belül megszerezni az oklevelet, és
b) az oklevél megszerzését követő húsz éven belül az általa állami (rész)ösztöndíjjal folytatott tanulmányok idejével megegyező időtartamban magyar joghatóság alatt álló munkáltatónál a társadalombiztosítás ellátá- saira
és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §ában meghatározott biztosítási jogviszonyt eredményező munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt fenntartani vagy magyar joghatóság alatt vállalkozási tevékenységet folytatni (a továbbiakban: hazai
munkaviszony),
c) átalányként megfizetni a hallgató adott képzésére tekintettel a Magyar Állam által folyósított 48/C. § (1) bekezdés a) pontja szerinti állami ösztöndíj 50%-ának megfelelő összeget a Magyar Államnak, ha az a) pontban
meghatározott határidőn belül nem szerzi meg a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben az oklevelet, vagy d) visszafizetni az adott képzésére tekintettel a magyar állam által folyósított 48/C. § (1) bekezdés
a) pontja szerinti magyar állami (rész)ösztöndíjnak - évente a Központi Statisztikai Hi- vatal által megállapított
éves átlagos fogyasztóiár-növekedés mértékével növelt összegét a magyar államnak, ha az oklevél megszerzését
követően nem tart fenn a b) pont szerint hazaimunkaviszonyt.
48/B. §
A 48/A. § b) pontjában meghatározott kötelezettség több részletben is teljesíthető.
(1) Amennyiben a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató a hallgatói jogviszonyának fennállása alatt a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésében finanszírozási formát vált, és önköltséges formában folytatja a tanulmányait az adott képzésen, a 48/A. § b)-d) pontjaiban meghatározott kötelezettségek csak a magyar álla- mi
(rész)ösztöndíjjal támogatott időszakra vonatkozóan terhelik.
(2) A szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személy a 48/A. § b) pontjában
meghatározott kötelezettséget a származási országában is teljesítheti.
(3) A hitéleti képzésben részt vevő magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatót a 48/A. § b) és d) pontjában meghatározott kötelezettségek nem terhelik és a 48/A. § c) pontjában foglaltak a hitéleti képzés sajátos követelményeinek figyelembe vételével érvényesíthetők.
(4) A hazai munkaviszony időtartama teljesítésének számításakor a Magyarországon önkéntes katonai szolgálat alapján fennálló, valamint a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személy esetében a származási országában teljesített, társadalombiztosítási jogviszonyt eredményező munkavégzésre irányuló
jogviszonyt kétszeres mértékben kell figyelembevenni.
(5) Az ezen alcímben meghatározottakat alkalmazni kell az önköltséges képzésről állami (rész)ösztöndíjjal támo gatott képzésre átsorolt, valamint a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre átvétel alapján hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatóra is.
(6) Ha a hallgató párhuzamos képzésben folytatja tanulmányait, vagy egymást követően több oklevelet szerez, a
48/A. § b) és d) pontja szerinti kötelezettséget az első oklevél megszerzésének időpontjától kell számítani, és képzésenként teljesíteni kell.
(7) A 48/A. § a) pontjában meghatározott kötelezettség a szakváltást nem korlátozza. A szakváltás történhet a képzés
munkarendjének, nyelvének, helyének megváltoztatásával, átvétellel, felvételi eljárás útján. A felvételi eljárás útján történő szakváltás az oklevél szerzése nélkül befejezett felsőoktatási képzést követő egy éven belül teljesített
beiratkozással lehetséges. Szakváltás esetén a feltételek teljesítése szempontjából az újabb szak képzési ideje, képzési költsége az irányadó.
48/C. §
(1) A hallgató által teljesítendő feltételek tekintetében a magyar állam köteles:
a) a hallgató által az adott képzésben igénybe vett támogatási idő alatt, de legfeljebb a hallgatói jogviszonyának
megszűnéséig a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatóra tekintettel biztosítani a felsőoktatási intézménynek a
hallgató magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésének költségeit (a továbbiakban: állami ösztöndíj),
b) foglalkoztatáspolitikai eszközrendszerére támaszkodva törekedni arra, hogy a magyar állami (rész)ösztöndíjas
hallgató számára a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés befejezését követően megfelelő munkalehetőséget biztosítson.
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(2) Az állami ösztöndíj mértéke az adott felsőoktatási intézményben a hallgató által magyar állami (rész)ösztöndíjjal
támogatott formában igénybe vett aktív félévekre - jogszabályban meghatározott keretek között a felsőoktatási intézmény által - a hallgatóra vetítve megállapított költségek összege. Ezen alcím vonatkozásában azon félév minő- sül
aktív félévnek, amelyre a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató bejelentkezett.
(3) A magyar állami részösztöndíjas hallgató esetében az állami ösztöndíj adott félévre számított összege az azonos
képzésen tanulmányokat folytató magyar állami ösztöndíjas hallgató ugyanazon félévére megállapított állami ösztöndíjának ötven százaléka.
(4) Amennyiben a hallgató olyan képzésen folytat tanulmányokat magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott formá
ban, melyet az adott intézmény önköltséges formában nem indított, a (3) bekezdésben meghatározott számításokat az
adott képzésre más intézményekben megállapított önköltségek közül a legalacsonyabb figyelembevételével kell elvégezni.
48/D. §
(1)
(2) Az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre besorolt jelentkező a beiratkozáskor nyilatkozik a képzés feltéte- leinek vállalásáról.
(3)-(5)
48/E. §
(1)-(3)
(4) A magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szerv az ezen alcímben meghatározott jogainak érvényesítése és kötelezettségeinek teljesítése során a magyar állami (rész)ösztöndíjban részesített személlyel elektronikus úton is kapcsolatot tarthat.
48/F. §
48/G. § A felsőoktatási intézmény gondoskodik
a)
b) az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzéshez kötődő hallgatói jogviszony létesítése tényének, valamint az oklevél megszerzése időpontjának a tanulmányi adminisztrációs nyilvántartásban történő rögzítéséről,
c) a b) pontban meghatározott adatoknak a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szerv részére történő szolgáltatásáról.
48/H. § A magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szerv a magyar állami (rész)ösz töndíjas hallgató vonatkozásában nyilvántartja
a)
b) a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató minden megkezdett, magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésére vonatkozóan
ba) az adott képzés elvégzéséhez igénybe vett aktív félévek számát és az adott félévekre megállapított önköltséget,
bb) a tanulmányok megkezdésének és az oklevél megszerzésének időpontját,
c) az igénybe vett magyar állami (rész)ösztöndíjnak az adott félév lezárását követő, aktuálisösszegét.
48/I. §
(1) A képzés befejezését megelőzően a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szerv a
nyilvántartása alapján a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatóval évente közli az általa igénybe vett állami ösztöndíj
összegét.
(2) A magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szerv a magyar állami (rész)ösztöndíjjal
támogatott képzés befejezésének, vagy ha a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató az adott képzést nem fejezi be, a
hallgatói jogviszony megszűnésének időpontjától számított hatvan napon belül közli a volt magyar állami
(rész)ösztöndíjas hallgatóval az adott képzésen általa igénybe vett állami ösztöndíj teljes összegét.
(3) A magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szerv a (2) bekezdésben meghatározott
időpontot követően évente közli az igénybe vett állami ösztöndíjnak - a 48/A. § d) pontja szerinti feltétel teljesítése során irányadó - összegét.
48/J. § A magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szerv nyomon követi a volt magyar
állami (rész)ösztöndíjas hallgató foglalkoztatási útját.
48/K. § Az oklevélszerzés és a hazai munkaviszony nyilvántartásával, az állami ösztöndíj utólagos visszatérítési kötelezettségével és a teljesítési kötelezettségek alóli felmentések megállapításával kapcsolatos feladatokat a Ket. alkalmazásával első fokon a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szerv, másodfokon az
oktatásért felelős miniszter látja el.
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48/L. § Ahazai munkaviszony időtartamába beleszámít
a) a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási segély és a gyermekgondozási díj folyósításának időtartama,
b) az az időszak, amely alatt a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató részére álláskeresési járadékot folyó sítottak.
48/M. §
(1) A volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatónak nem kell teljesítenie a 48/A. § a) pontjában meghatározott feltételt, illetve a 48/A. § c) pont alapján fennálló még nem teljesített kötelezettséget, ha három gyermeketszül.
(2) A volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatónak nem kell teljesítenie a 48/A. § c) pontja alapján meghatározott
kötelezettséget, ha beiratkozását követően az adott szakon
a) felsőoktatási szakképzés, illetve osztott képzés esetén legfeljebb egy félévig,
b) osztatlan képzés esetén legfeljebb két félévig
folytatott tanulmányokat magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben és szakváltásra nem került sor.
48/N. §
(1) A magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szerv a volt magyar állami (rész)ösz töndíjas hallgató kérelmére a 48/A. § a) pontja alapján meghatározott feltétel teljesítésének felfüggesztését engedé - lyezi
a) a külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokra,
b) nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése érdekében felnőttképzésben folytatotttanulmányokra
tekintettel.
(2) A szünetelés legfeljebb két alkalommal, összesen legfeljebb két év időtartamra engedélyezhető, feltéve, hogy a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató igazolja, hogy
a) a külföldi felsőoktatási intézmény és a külföldön folytatott tanulmányok az adott állam joga szerint felsőoktatási
intézménynek és felsőfokú képzésnek számítanak,
b) az oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése érdekében folytatott tanulmányait felnőttképzési jogviszonyban végzi.
(3) A magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szerv a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató kérelmére a 48/A. §c) pontja alapján meghatározott feltételt - kormányrendeletben meghatározottak szerint - teljesítettnek tekinti, ha a hallgató hazai munkaviszonyt az állami (rész)ösztöndíjjal igénybe vett képzési időnek
megfelelő időtartamban tart fenn.
48/O. §
(1) A magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szerv a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató kérelmére a 48/A. § a) pontja alapján meghatározott feltételt teljesítettnek tekinti, ha a hallgató az oklevelét tartós betegsége, balesete, szülés miatt nem képes megszerezni.
(2) A magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szerv a volt magyar állami (rész)ösz töndíjas hallgató kérelmére a 48/A. § b)-d) pontja alapján meghatározott feltételt vagy annak egy részét teljesítettnek
tekinti, ha a hallgató a kötelezettségét megváltozott munkaképességére tekintettel, tartós betegsége, balesete, szülés, kettő vagy több gyermek nevelésére tekintettel vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem képes teljesíteni.
(3) A (2) bekezdésben a gyermeknevelésre vonatkozó kedvezményt a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének
nyilvántartásáért felelős szerv ugyanazon gyermekekre tekintettel csak az egyik szülő számára engedélyezi.
48/P. §
(1) Amennyiben a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szerv megállapítja, hogy a
volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató visszatérítési kötelezettsége fennáll, erről határozatot hoz. A visszatérítendő állami ösztöndíj összegét a határozat jogerőre emelkedését követő harminc napon belül kell megfizetni (esedékesség).
(2) A (1) bekezdésben meghatározott határozatnak - a Ket. által előírt kötelező tartalmi elemeken kívül - tartalmaznia
kell
a) a visszatérítendő állami ösztöndíj összegét, annak kiszámítási módjával együtt,
b) a részletfizetés feltételeire és a részletfizetés kérelmezésének módjára vonatkozó tájékoztatást,
c) az igény érvényesítésének módjára vonatkozó tájékoztatást.
(3) A magyar állami (rész)ösztöndíj vagy annak egy része visszatérítését a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatót foglalkoztató munkáltató vagy más személy - a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért
felelős szervhez intézett nyilatkozat benyújtásával - átvállalhatja.
(4) A visszatérítési kötelezettség személyhez kötődő kötelezettség, mely nem terheli a hagyatékot.
48/Q. §
(1) A volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató kérelmére a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szerv
a) ötmillió forint alatti összegű állami ösztöndíj visszatérítési kötelezettsége esetén legfeljebb tíz évre szóló,
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b) ötmillió forint feletti összegű állami ösztöndíj visszatérítési kötelezettsége esetén legfeljebb tizenöt évre szóló részletfizetést engedélyez.
(2) A fizetési kötelezettség az esedékességet megelőzően is teljesíthető.
(3) A részletfizetés ideje alatt megvalósuló - 48/M. § (1) bekezdés, illetve 48/O. § szerinti - körülmény, a mentesség
megállapításának időpontjában még fennálló kötelezettség teljesítésére vonatkozik.
48/R. §
(1) A magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szerv a visszatérítési kötelezettség összegét megállapító jogerős határozatot a magyar államot megillető igény érvényesítéséhez szükséges adatokkal együtt megküldi az állami adóhatóságnak a visszatérítendő összeg behajtása érdekében, ha a jogerősen megállapított visszatérítési
kötelezettséget a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató vagy a 48/P. § (3) bekezdése szerint azt tőle átvállaló
személy az átvállalt összeg erejéig
a) határidőre nem teljesíti, és
b) a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató részletfizetési vagy e törvényben meghatározott más kérelmet nem
terjesztett elő, vagy az e kérelmek tárgyában hozott jogerős döntésben foglaltaknak határidőre nem tesz eleget.
(2) Az állami adóhatóság a visszatérítési kötelezettség érvényesítésére folytatott végrehajtási eljárásában a végrehajtási
jogot az ingatlan-nyilvántartásba a Magyar Állam javára jegyezteti be.
48/S. §
A 48/A. § c) és d) pontja alapján teljesített befizetés a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap bevételét képezi.
Korm. rendelet 3. §
Államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatónak minősül az Nftv. 114/D. § (3) bekezdésében meghatározott hallgató.
Az Nftv. 114/D. §
(3) A XXIV. Fejezet alkalmazásában államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatónak minősül az államilag finanszírozott képzésre felvett, és
a) a 2000/2001-es, a 2001/2002-es tanévben hallgatói jogviszonyt létesített személy ezen jogviszonya keretében, ha
aa) e jogviszony létesítése előtt még nem létesített hallgatói jogviszonyt és első alapképzésben vesz részt, és megkezdett féléveinek száma a képesítési követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát nem haladja
meg, vagy
ab) tanulmányai megkezdésekor egyszakos tanári oklevéllel már rendelkezett, és a második egyszakos tanári végzettség megszerzését eredményező képzésben vesz részt, továbbá megkezdett féléveinek száma nem haladja meg
a képesítési követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát, vagy
ac) olyan szakon folytat tanulmányokat, amelynek képesítési követelményei bemeneti követelményként előírják, hogy
a hallgatónak felsőoktatási oklevéllel kell rendelkeznie, továbbá megkezdett féléveinek száma nem haladja meg
a képesítési követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát, vagy
ad) első kiegészítő alapképzésben vesz részt, négy féléven keresztül;
b) a 2002/2003-as, 2003/2004-es, a 2004/2005-ös, 2005/2006-os tanévben hallgatói jogviszonyt létesített személy e jogviszonya keretében, ha
ba) e jogviszony létesítése előtt még nem létesített hallgatói jogviszonyt, és első alapképzésben vesz részt, és megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettővel megnövelt értéket, vagy
bb) e jogviszony létesítése előtt hallgatói jogviszonyt létesített, de felvételi eljárás keretében e jogviszony megszüntetésével együtt új jogviszonyt hozott létre és első alapképzésben vesz részt, továbbá összes megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettővel megnövelt értéket, vagy
bc) tanulmányai megkezdésekor államilag finanszírozott egyszakos közismereti tanári vagy hittanár-nevelő kép zésben vett részt, és a második egyszakos közismereti tanári végzettség megszerzését eredményező képzésben
vesz részt, továbbá megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben előírt kép zési idő féléveinek számát legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettővel megnövelt értéket,
vagy
bd) olyan szakon folytat tanulmányokat, amelynek képesítési követelményei bemeneti követelményként előírják, hogy
a hallgatónak felsőoktatási oklevéllel kell rendelkeznie, továbbá megkezdett féléveinek száma nem haladja meg
a képesítési követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát legalább 8 féléves képzés esetén hárommal,
egyébként kettővel megnövelt értéket, vagy
be) első kiegészítő alapképzésben vesz részt, hat féléven keresztül;
c) bármely szakon költségtérítéses képzésből az intézmény döntése alapján, az intézménynél már meglévő államilag finanszírozott helyre átvett hallgató a kilépett hallgató képzési idejéből még hátralévő időtartamban.
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Korm. rendelet 10. § (7) bekezdés
A hallgató az Nftv. 85/C. § b) és c) pontjaiban meghatározott támogatási jogcímeken egyidejűleg csak egy felsőokta- tási
intézménytől kaphat támogatást. Ha a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogvi- szonyban
áll, akkor abban a felsőoktatási intézményben részesülhet ezekben a támogatásokban, amellyel elsőként létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett - egyik
szakon nem hitéleti, másik szakon hitoktató (katekéta), illetve hittanár (hittanár-nevelő) - két - szakos képzés esetében a
hallgató az állami felsőoktatási intézmény részéről kaphat juttatást. Az Nftv. 103. § (9) be- kezdése alapján közösen hirdetett magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben a hallgató a szakot meghirdető és az oklevelet kiadó intézménytől részesülhet ezekben a támogatásokban. A hallgató az Nftv. 85/C § ac) alpontja által meghatározott jogcímen egyidejűleg
csak egy intézményben részesülhet támogatásban. Ha több intézmény tesz javas- latot ugyanazon személy elismerésére, a
hallgató abban az intézményben részesül az Nftv. 85/C. § ab) alpontja sze- rinti juttatásban, amellyel elsőként létesített
hallgatóijogviszonyt.
87/2015 (IV. 9.) Korm. rendelet 61. §
(1) Doktori képzésben a felsőoktatási intézmény a doktori szabályzatban meghatározottak szerint dönt a hallgatók magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott és önköltséges képzés közöttiátsorolásáról.
(2) A felsőoktatási intézménynek a következő képzési időszakban átsorolható hallgatói létszáma meghatározásához a
hallgatók tanulmányi teljesítménye alapján meg kell állapítania, hogy az adott tanévben, adottszakon
a) hány magyar állami (rész)ösztöndíjas és hány államilag támogatott hallgatónak szűnt meg a hallgatói jogviszonya a végbizonyítvány megszerzése előtt,
b) hány olyan magyar állami (rész)ösztöndíjas és hány államilag támogatott hallgató van, aki önköltséges, illetve
költségtérítéses képzésre kerül átsorolásra,
c) hány olyan hallgató van, aki a lezárt félévvel már igénybe vette az adott szakon az Nftv. 47. § (3) bekezdése szerint rendelkezésre álló támogatási időt.
(3) Az adott tanév átsorolási döntése során azokat a hallgatókat nem kell figyelembe venni, akik az adott felsőoktatási
intézményben legfeljebb egy képzési időszakban folytattak tanulmányokat, továbbá akik az Nftv. 47. § (6) bekezdésében meghatározottak miatt félévüket nem tudták befejezni.
(4) Az önköltséges hallgató csak magyar állami ösztöndíjas képzési formára, a költségtérítéses hallgató csak államilag
támogatott képzési formára kérheti átsorolását.
(5) A költségviselési forma változásáról szóló határozatban a felsőoktatási intézménynek – a hallgató Nftv. 47. § (3)–(7)
bekezdése szerint rendelkezésre álló támogatási idejének egyidejű megvizsgálásával – meg kell határoznia, hogy a
hallgató az átsorolást követően maximálisan hány félév támogatott időt tud igénybevenni.
(6) A magyar állami ösztöndíjra való átsorolást követő első félévre való bejelentkezéskor a hallgató a nyilatkozatot a 9.
melléklet 10. pontja szerinti tartalommal, egyedi nyomtatványon teszi meg. A nyilatkozatot a törzslaphoz kell csatolni.
(7) Ha a felvételt nyert jelentkező vagy az átsorolást kérő hallgató a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés
feltételeit nem vállalja, a felsőoktatási intézménynek fel kell ajánlania a részére ugyanazon képzésre az önköltséges
képzésben való részvétel lehetőségét.
(8) Az Nftv. 48. § (2) bekezdése szerinti átsorolási döntést minden év július 31. napjáig, tanévenként egyszer kell meghozni.

6. §
(1) Az 5. § (1) bekezdésében leírt keretek terhére nyújtott juttatásokban Nftv. 114/D. § (3) bekezdése szerint államilag támogatott, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgatók közül kizárólag azok részesülhetnek, akik esetében a megkezdett félévek száma nem haladja meg a rájuk vonatkozó képzési és kimeneti követelményekben meghatározott, félévekben
számított képzési időszakot, kivéve, ha az adott juttatásra vonatkozóan jelen szabályzat ettől eltérőn rendelkezik.
(2) Az 5. § (1)–(2) bekezdésében leírt keretek terhére nyújtott juttatásokban az államilag támogatott vagy magyar állami (rész)ösztöndíjas teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan
képzésben, felsőoktatási szakképzésben illetve teljes idejű doktori képzésben részt vevő, az adott
félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók részesülhetnek.
(3) Az 5. § (3) bekezdésében leírt keret terhére nyújtott teljesítmény alapú juttatásokban az államilag támogatott vagy magyar állami (rész)ösztöndíjas teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben, felsőoktatási szakképzésben részt vevő, az adott félévben aktív
hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók részesülhetnek.
(5) Az államilag támogatott vagy magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatók körének meghatározásakor az Nftv. 114/D. § (3) bekezdésének előírásait kell figyelembevenni.
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(6) Az 5. § (1)–(3) bekezdésében leírt keretek terhére nyújtott juttatások esetében a kifizetés megkezdése
előtt a HSZI megvizsgálja a hallgató jogosultságát az adott juttatásra. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel vagy egyéb ok miatt a juttatásra nem jogosult, annak
folyósítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében szünetel.
(7) Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban
áll, csak abban a felsőoktatási intézményben részesülhet támogatásban, amellyel elsőként létesített államilag vagy magyar állami (rész)ösztöndíjas támogatott hallgatói jogviszonyt.
(7) Amennyiben a hallgató több karon is folytat tanulmányokat, a tanulmányai megkezdésekor (a
kurzusfelvételi időszak végéig) írásban köteles nyilatkozni arról, hogy a képzés időtartama alatt
mely karon kívánja a juttatásokat igénybe venni.
(8) Amennyiben a hallgató egy időben több képzésben folytat tanulmányokat, amelyek közül valamelyik doktori képzésnek minősül, akkor a doktori képzésben részt vevő hallgatókra vonatkozó
szabályok szerint részesülhet a különböző juttatásokban.
(9) Az államilag támogatott vagy magyar állami (rész) ösztöndíjas, illetve a költségtérítéses vagy
önköltséges képzési forma közötti átsorolás rendjét és részletes szabályait a jelen szabályzat
melléklete határozza meg.
Az intézményi hallgatói előirányzat felosztása és felhasználásának jogcímei
Korm. rendelet 7.§ hatályon kívül 2014. szeptember 1-jétől
Nftv. 85/C.§ A felsőoktatási intézmény a hallgatói juttatásokhoz rendelkezésre álló forrásokat a következő jogcímeken
használhatja fel:
a) teljesítmény alapú ösztöndíj kifizetésére, mely lehet
aa) tanulmányi ösztöndíj,
ab) köztársasági ösztöndíj,
ac) intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj;
b) szociális alapú ösztöndíj kifizetésére, mely lehet
ba) rendszeres szociális ösztöndíj,
bb) rendkívüli szociális ösztöndíj,
bc) a Bursa Hungarica Ösztöndíj intézményi része,
d) a külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja,
be) alaptámogatás,
bf) szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása;
c) doktorandusz ösztöndíj kifizetésére,
d) egyéb, a felsőoktatási intézmény térítési és juttatási szabályzatában meghatározott ösztöndíj, valamint a magyar ál lami (rész)ösztöndíjas képzésben részt vevők, különösen a hátrányos helyzetű hallgatók, sportolók tanulmányi költségeit kiegészítő ösztöndíjak kifizetésére,
e) az intézményi működési költségek finanszírozására, melylehet
ea) a jegyzet-előállítás támogatása, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzése, valamint a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzése, eb)
a kulturális tevékenység, valamint a sporttevékenység támogatása,
ec) kollégium fenntartása, működtetése,
ed) kollégiumi férőhely bérlése, kollégiumi felújítás,
ee) a hallgatói, valamint a doktori önkormányzatok működésének támogatása, ef)
a hallgatói tanácsadó szervezetek működésének támogatása.

7. §
(1) A hallgatói juttatásokhoz biztosított intézményi keretösszeg az alábbi jogcímeken használható fel:
a) tanulmányi ösztöndíj,
b) rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíj
c) alaptámogatás
d) a tantervi követelményeken túlmenő kiemelkedő szakmai, tudományos és közéleti tevékenység alapján megállapított ösztöndíj,
e) a képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat és terepgyakorlatokon részt vevő hallgatók támogatása,
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jelen szabályzatban meghatározott más, egyszeri juttatás,
hallgatói, valamint doktori önkormányzatok működésének támogatása,
sport tevékenység támogatása, kiemelkedő sport tevékenység alapján megállapított ösztöndíj,
kulturális tevékenység támogatása, kiemelkedő kulturális tevékenység alapján megállapított
ösztöndíj,
k) Bursa Hungarica ösztöndíj intézményi ösztöndíjrész.
l) köztársasági ösztöndíj,
m)doktorandusz ösztöndíj,
m)külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja,
n) tankönyv- és jegyzettámogatás,
o) tankönyv- és jegyzet-előállítás, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez
szükséges elektronikus, a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzése,
p) kollégium fenntartása, működtetése,
q) kollégiumi férőhely bérlése, kollégium felújítása, fejlesztése.
r) szakmai gyakorlaton részvétel támogatása
s) hallgatói tanácsadó szervezetek működésének támogatása.
f)
h)
i)
j)

(2) Az (1) bekezdés a)–f), j)–m) pontjai szerinti jogcímeken a támogatás kizárólag pénzbeli támogatásként, az (1) bekezdés n) pontja szerinti jogcímeken a támogatás pénzbeli támogatásként, illetve készpénz-helyettesítő kártya vagy utalvány formájában bocsátható a jogosult hallgató rendelkezésére. Az (1) bekezdés h)–i) pontjai szerinti jogcímeken a rendelkezésre álló keretösszeg a
hallgatóknak nyújtott pénzbeli juttatásként illetve dologi kiadásként egyaránt felhasználható, a
g) pont szerinti jogcímen a rendelkezésre álló keretösszeg dologi kiadásként használható fel.
(3) Az 5. § (4) bekezdésében megjelölt központi költségvetésen kívüli egyéb források terhére a következő támogatások fizethetők ki.
a) hallgatói munkadíj,
b) sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése,
c) egyéb, az Egyetem által alapított ösztöndíj.
Korm. rendelet 8. §
(2) Az Nftv. 85/C §. ba-bb) és be-bf) pontja szerinti juttatások kifizetésére kell felhasználni az e rendelet hatálya alá
tartozó felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, osztatlan és mesterképzésben részt vevő hallgatók után biztosított:
a) hallgatói normatíva legalább 20%-át,
b) lakhatási támogatás normatívája intézményi hatáskörben megállapított mértékét, de legalább 30 százalékát, és
c) tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva 56 százalékát.
Korm. rendelet 9. §
(1) Az Nftv. 85/C. §pontja szerint kell felhasználni a tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva e
rendelet hatálya alá tartozó szakképzésben, alapképzésben, osztatlan és mesterképzésben részt vevő hallgatók
után biztosított intézményi összegének 24%-át.
(2) A Nftv. 85/C. §pontja szerint kell felhasználni a jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva e rendelet hatálya alá tartozó hallgatói után biztosított intézményi összegének 20%-át.
(3) A Nftv. 85/C. §pontja szerint kell felhasználni a köztársasági ösztöndíj e rendelet hatálya alá tartozó hallgatók
után biztosított intézményi összegét.
(4) A Nftv. 85/C. §pontja szerint kell felhasználni támogatás intézményi összegét.
(5) A Nftv. 85/C. §pontja szerint kell felhasználni lakhatási támogatás e rendelet hatálya alá tartozó hallgatók után
biztosított intézményi összegének intézményi hatáskörben megállapított mértékét, de legfeljebb 70%-át.
(6) A Nftv. 85/C. §pontja szerint kell hallgatói normatíva e rendelet hatálya alá tartozó hallgatók után biztosított intézményi összegének minimum 1%-át.

8. §
(1) A hallgatói normatíva keretösszege a 7. § (1) bekezdés a)–g) pontjaiban meghatározott juttatásokra használható fel.
(2) A hallgatói normatíva keretösszegének legalább 59%-át, legfeljebb 69%-át a 7. § (1) bekezdés
a) és d) pontjaiban meghatározott támogatásokra kell felhasználni.
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(3) A hallgatói normatíva keretösszegének legalább 20%-át, valamint a lakhatási támogatás normatíva keretösszegének legalább 30%-át a 7. § (1) bekezdés b)–c) pontjaiban meghatározott támogatásokra kell felhasználni.
(4) A tankönyv- és jegyzettámogatás valamint sport- és kulturális támogatás keretösszegének 56%át a 7. § (1) bekezdés n) pontjában, 24%-át a 7. § (1) bekezdés o) pontjában meghatározott támogatásokra kell felhasználni.
(5) A tankönyv- és jegyzettámogatás valamint sport- és kulturális támogatás keretösszegének 10%át a 7. § (1) bekezdés h) pontjában, 10%-át a 7. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott támogatásokra kell felhasználni.
(6) A köztársasági ösztöndíj támogatás keretösszege a 7. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
juttatásra használható fel.
(7) A kollégiumi normatíva keretösszege a 7. § (1) bekezdés p) pontjában meghatározott juttatásra
használható fel.
(8) A lakhatási támogatás keretösszegének legfeljebb 70%-át a 7. § (1) bekezdés q) pontjában meghatározott célokra kell felhasználni.
(9) A doktorandusz ösztöndíj támogatás keretösszege a 7. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott jogcímen használható fel.
(10) A Bursa Hungarica ösztöndíj intézményi ösztöndíj részéhez biztosított keretösszege a 7. § (1)
bekezdés j) pontjában meghatározott jogcímen használható fel.
(11) Az 5.§ (1) a), b), c), d), e) és f) pontjaiban meghatározott keretösszeg felhasználásának elveit és
arányait a költségvetési törvény, az államháztartási törvény valamint a Szabályzat rendelkezéseinek figyelembevételével a kari HÖK-ök javaslata alapján, az EHÖK előterjesztésében, az
EHJTB véleményezését követően a Szenátus évente fogadja el. A Szenátus által elfogadott felosztási és felhasználási javaslat évközi módosítása – kivéve a jogszabályváltozás miatti változásokat – kizárólag a Szenátus jóváhagyásával érvényes.
(12) A kollégiumi, diákotthoni támogatás megállapításához rendelkezésre álló normatíva tekintetében a 11. bekezdésben foglalt eljárást azzal kell alkalmazni, hogy kizárólag a karközi kezelésű
kollégiumokra terjed ki, és a Szenátus döntését megelőzően a Kollégiumi Bizottság véleményét is ki kell kérni.
(13) A Szenátus által elfogadott (11) bekezdés szerinti éves költségvetésben meghatározott hallgatói előirányzatokhoz tartozó keretek kiszámítása, létrehozása és kezelése – a Korm. rendelet
32. §-ban meghatározott létszámokra vonatkozó, előző évi intézményi hallgatói létszámjelentés alapján – a HSZI feladata. Az egyes keretek felhasználásáról a HSZI havi rendszerességgel
értesíti a hallgatói önkormányzatot.
(14) A hallgatói juttatásokhoz biztosított intézményi keretösszeg illetve a központi költségvetésen
kívüli egyéb források terhére kifizetésre kerülő ösztöndíj jellegű juttatások számfejtését valamint az ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat a HSZI végzi, dokumentálja.
Tanulmányi ösztöndíj
Korm. rendelet 10. §
(1) Az Nftv. 85/C. § a)-d) pontjai szerinti jogcímeken a támogatás kizárólag pénzbeli támogatásként bocsátható a jogosult hallgató rendelkezésére.
(2) Az Nftv. 85/C. § a), ba), bc)-bf), c)-d) pontjaiban meghatározott ösztöndíjat - e rendelet eltérő rendelkezése hiányában - havi rendszerességgel kell a hallgató részére kifizetni. A felsőoktatási intézmény - a tanulmányi félév el ső
hónapjának kivételével - legkésőbb a tárgyhó 10. napjáig köteles a számlavezető hitelintézet felé intézkedni e juttatások átutalásáról.
(3) Az Nftv. 85/C. § aa) és be) alpontjában meghatározott jogcímeken az államilag támogatott teljes idejű alapképzés ben, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban. Az Nftv. 85/C. § ab) alpontjában meghatározott jogcímen a teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet. Az Nftv. 85/C. § ac) alpontjában meghatározott jogcímen a teljes idejű
alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban. Az Nftv. 85/C. § ba)–bb) alpontjaiban meghatározott jogcímeken a szociális
juttatásokra jogosult hallgató részesülhet támogatásban. Az Nftv. 85/C. § bc) alpontjában meghatározott jogcímen a
teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben, felsőfokú vagy felsőoktatási szakképzésben részt
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vevő hallgató részesülhet. Az Nftv. 85/C. § bd) alpontjában meghatározott jogcímen az államilag támogatott teljes
idejű alapképzésben, osztatlan képzésben és mesterképzésben, illetve a résztanulmányokat folytató hallgató részesülhet támogatásban. Az Nftv. 85/C. § bf) alpontjában meghatározott jogcímen az államilag támogatott teljes idejű
alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet. Az Nftv. 85/C. § c) pontjában
meghatározott jogcímen az államilag támogatott teljes idejű doktori képzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban.
(…)
(8) Az Nftv. 85/C. § aa) pontjában meghatározott tanulmányi ösztöndíj további (párhuzamos) hallgatói jogviszony esetén az első és a további alapképzési, mesterképzési szakon elért tanulmányi eredmény alapján is megpályázható.
Korm. rendelet 13. §
(1) A tanulmányi ösztöndíj egy tanulmányi félév időtartamára adható. Tanulmányi ösztöndíjban a felsőoktatási intézmény államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő hallgatóinak legfeljebb 50%-a részesülhet oly módon, hogy az egyes hallgatóknak megállapított tanulmányi ösztöndíj havi összegének el kell érnie a hallgatói
normatíva öt százalékának megfelelő összeget.
(2) A tanulmányi ösztöndíj odaítélésekor – az abban részesülők körének és számának meghatározásakor – biztosítani
kell, hogy az azonos vagy hasonló tanulmányi kötelezettség alapján elért eredmények összemérhetőek és az így
megállapított ösztöndíjak azonos mértékűek legyenek.
(3) Felsőoktatási intézménybe első alkalommal beiratkozó hallgató a beiratkozását követő első képzési időszakban
tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet.
(4) Korábban felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató hallgató esetében arról, hogy a hallgató milyen feltételekkel kaphat tanulmányi ösztöndíjat a fogadó intézményben, a fogadó felsőoktatási intézmény térítési és juttatási szabályzatában kell rendelkezni.

9. §
(1) A tanulmányi ösztöndíjak odaítélésének feltételeit, mértékét és eljárási rendjét (valamint azok
módosítását) az Egyetemi Hallgatói Juttatási és Térítési Bizottság (EHJB) által meghatározott
elvek szerinti – az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) által előterjesztett és a Szenátus
által elfogadott – ösztöndíj szabályzat határozza meg.
(3) Tanulmányi ösztöndíjban az adott karon államilag támogatott vagy magyar állami (rész) ösztöndíjas alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben, felsőfokú vagy felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók részesülhetnek, előző félévi tanulmányi eredményük alapján, külön pályázat nélkül. E számításnál az összefüggő éves gyakorlat esetén az azt megelőző utolsó
félév tanulmányi eredményét kell alapul venni.
(4) Tanulmányi ösztöndíjban a (2) bekezdésben felsorolt hallgatók legfeljebb 50%-a részesülhet, az
ösztöndíjszabályzat alapján megállapított legalacsonyabb ösztöndíj összege havonta nem lehet
kevesebb, mint az éves hallgatói normatíva 5%-a.
(5) A tanulmányi ösztöndíj odaítéléséhez az egymással összehasonlítható hallgatói csoportokat (ösztöndíjkalapokat) a kari Hallgatói Önkormányzatok (kari HÖK) – határozatba foglalt – előterjesztése alapján az ösztöndíj szabályzat melléklete határozza meg.
(6) Korábban más felsőoktatási intézményben, illetve egyetemen belüli karon, szakon tanulmányokat folytató hallgató, amennyiben teljesíti a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározott
feltételeket, az előzőleg megszerzett tanulmányi eredménye alapján részesülhet tanulmányi ösztöndíjban.
(6) A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgatók tanulmányi eredményük alapján tanulmányi ösztöndíjban is részesülhetnek.
(7) Az adott félévre fizetendő tanulmányi ösztöndíj kiszámításához felhasznált tanulmányi eredményt a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján az Egységes Tanulmányi Rendszer (ETR) számolja.
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Rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíj
Korm. rendelet 2. §
(1) b)-g)
b) árva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt és nem fogadták örökbe;
c) félárva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egy szülője elhunyt és nem fogadták örökbe;
d) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult hallgató: az a hallgató, aki
da) fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve aki fogyatékossága miatt
rendszeresen személyi és/vagy technikai segítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul, vagy
db) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette vagy legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett,
és ez az állapot egy éve tart vagy előreláthatólag még legalább egy évig fennáll;
e) családfenntartó: az a hallgató,
ea) akinek legalább egy gyermeke van,
eb) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján ápolási díjra jogosult;
f) nagycsaládos: az a hallgató, akinek
fa) legalább két eltartott testvére vagy három gyermeke van, vagy
fb) eltartóin (eltartóján) kívül legalább két vele egy háztartásban élő személyre igaz, hogy havi jövedelme nem éri el
a minimálbér összegét, vagy
fc) legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja;
g) szociális juttatásra jogosult hallgató: az a teljes idejű felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve
osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató, aki
ga) államilag támogatott képzési formában, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjasként vesz részt, vagy
gb) tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett
féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre;
Korm. rendelet 10. § (3) bekezdés negyedik mondat
Az Nftv. 85/C. § ba)–bb) alpontjaiban meghatározott jogcímeken a szociális juttatásra jogosult hallgató részesülhet támogatásban.
Korm. rendelet 16. §
(1)
A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján - az intézményi térítési és juttatási szabályzatban rögzített eljárási rend és elvek szerint - egy képzési időszakra biztosított, havonta folyósított juttatás.
(2) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatí- va
20%-a, amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult e rendelet
21. §-ában foglaltakat figyelembe véve és
a) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy
b) halmozottan hátrányos helyzetű, vagy
c) családfenntartó, vagy
d) nagycsaládos, vagy
e) árva.
(3) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva
10%-a, amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult e rendelet
21. §-ában foglaltakat figyelembe véve és
a) hátrányos helyzetű, vagy
b) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
c) félárva.
(4) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva
10%-a, amennyiben a hallgató a 26-26/A. § szerinti - nem a részképzés idejére adományozott - ösztöndíjban részesül.
Korm. rendelet 17. §
(1) A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának enyhítésére – az intézményi térítési és juttatási szabályzatban rögzített eljárási rend és elvek szerint – folyósított egyszeri juttatás.
(2) Rendkívüli szociális ösztöndíjban a hallgató kérelme alapján részesülhet. A beérkezett hallgatói kérelmekről legalább havonta egyszer döntést kell hozni. Akifizetésről a döntést követő nyolc munkanapon belül intézkedni kell.
Korm. rendelet 21. §
(1) A hallgató szociális helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni
a) hallgató lakcíme szerinti ingatlanban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel
rendelkezők számát és jövedelmi helyzetét,
b) a képzési hely és a lakóhely közötti távolságot, az utazás időtartamát és költségét,
c) amennyiben a hallgató tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban él, ennek költségeit,
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d) a fogyatékos hallgatónak mekkora összeget kell fordítania különleges eszközök beszerzésére és fenntartására,
speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítő, illetve jelnyelvi tolmács igénybevételére,
e) a hallgató vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója egészségi állapota miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadásait,
f) a hallgatóval közös háztartásban élő eltartottak számát, különös tekintettel a vele együtt eltartott gyermekek
számára,
g) az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségeket.
(2) A jövedelemszámításkor a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az utolsó három hónap átlagát, egyéb jövedelmeknél pedig az utolsó egy év tizenkettedét kell figyelembe venni. A hallgató kérésére a bizonyított jövőbeni jövedelemváltozást is figyelembe kell venni.
(3) A hallgató szociális helyzetének megállapításának részletes szabályait az intézmény térítési és juttatási szabály zata határozza meg.
(4) A hallgató szociális helyzetét - a rendkívüli szociális ösztöndíj igénylésének kivételével - tanulmányi félévente
egyszer, intézményi szinten - a 11. § (3) bekezdése szerinti kérelmezői körben - egységesen vizsgálja az erre kije lölt bizottság, majd ennek eredményét használja fel mind a szociális ösztöndíj, mind a kollégiumi felvételek, valamint minden más rászorultsági alapú juttatás elbírálásához.

10. §
(1) A rendszeres szociális ösztöndíj megállapítása az Egyetemi Hallgatói Juttatási és Térítési Bizottság (EHJB) által előirányzott az EHÖK egyetértésével a Szenátus által elfogadott egységes szabályzat és pontrendszer alapján történik.
(2) A Korm. rendelet 16. § (2) bekezdésében leírt feltételeknek megfelelő hallgató számára az (1)
bekezdésben leírtak szerint megállapított rendszeres szociális támogatás havonkénti összege
nem lehet kevesebb, mint az odaítéléskor érvényes hallgatói normatíva éves összegének 20%-a.
(3) A Korm. rendelet 16. § (3) bekezdésében leírt feltételeknek megfelelő valamint a szabályzat 25. §
(3) bekezdése alapján miniszteri ösztöndíjban részesülő hallgatók számára az (1) bekezdésben
leírtak szerint megállapított rendszeres szociális támogatás havonkénti összege nem lehet kevesebb, mint az odaítéléskor érvényes hallgatói normatíva éves összegének 10%-a.
(3) A rendkívüli szociális ösztöndíjat pályázati úton, egyéni elbírálás alapján lehet megítélni. A pályázat és az elbírálás részletes szabályait ösztöndíjszabályzatban kell rögzíteni.
(4) A kari szabályzatban rögzített szabályok és a hallgató által benyújtott egyéni pályázat alapján a
gyermekét nevelő hallgató havonta gyermekenként az éves hallgatói normatíva 3%-ának megfelelő összegű rendszeres gyermeknevelési támogatásban részesíthető.
(5) A rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjat igénylő hallgatók pályázati anyagait, az ezekhez csatolt igazolásokat a vonatkozó adatvédelmi szabályok szerint a kari hallgatói önkormányzatok kezelik és tárolják. A rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesülő
hallgatók adatait, a támogatás mértékét mások által a személyi azonosításra alkalmatlan módon
kell közzétenni.
Alaptámogatás
Korm. rendelet 10. § (3) bekezdés
Az Nftv. 85/C. § aa) és be) alpontjában meghatározott jogcímeken az államilag támogatott teljes idejű alapkép zésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban. Az Nftv. 85/C. § ab) alpontjában meghatározott jogcímen a teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzés ben, mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet. Az Nftv. 85/C. § ac) alpontjában meghatározott jogcímen a teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban. Az Nftv. 85/C. § ba)–bb) alpontjaiban meghatározott jogcímeken a szociális juttatásokra jogosult hallgató részesülhet támogatásban. Az Nftv. 85/C. § bc) alpontjában meghatározott jogcímen a teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben, felsőfokú vagy felsőokta tási
szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet. Az Nftv. 85/C. § bd) alpontjában meghatározott jogcímen az államilag
támogatott teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben és mesterképzésben, illetve a résztanulmányokat folytató
hallgató részesülhet támogatásban. Az Nftv. 85/C. § bf) alpontjában meghatározott jogcímen az államilag támogatott
teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet. Az Nftv. 85/C. § c)
pontjában meghatározott jogcímen az államilag támogatott teljes idejű doktori képzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban.
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Korm. rendelet 15. §
(1) Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával – kérelemre – a hallgatói normatíva 50%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a 16. § (2)–(3) bekezdésében
foglalt feltételeknek megfelel.
(2) Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű mesterképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az
első bejelentkezése alkalmával – kérelemre – a hallgatói normatíva 75%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a 16. § (2)–(3) bekezdésében foglalt feltételeknekmegfelel.

11. §
(1) Alaptámogatásban – a hallgató által benyújtott kérelem alapján – az adott karon nappali tagozatos, államilag támogatott vagy magyar állami (rész)ösztöndíjas alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben, felsőfokú vagy felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók
részesülhetnek, az adott képzésre első alkalommal történő bejelentkezésüket követően.
(2) Alaptámogatásban csak azon hallgatók részesülhetnek, akik a Korm. rendelet 16. § (2)–(3) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelnek, és azt a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolják.
(3) Az alaptámogatás féléves összege az alapképzésben részt vevő hallgatók esetében a hallgatói
normatíva 50%-a, mesterképzésben részt vevő hallgatók esetében a hallgatói normatíva 75%-a.
Az adott félévre szóló juttatást öt hónap alatt, havonta egyenlő részletekben kell kifizetni.
(4) Alaptámogatásban a hallgató az alapképzés illetve a mesterképzés megkezdésére tekintettel csak
egy alkalommal részesülhet.
Szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj
Korm. rendelet 10. §
(4) Az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző
hallgató részére – az intézmény térítési és juttatási szabályzatában rögzített eljárási rend és elvek szerint – pályázat alapján, meghatározott időre, havonta folyósított, a felsőoktatási törvény 46.§-ának (9) bekezdése szerinti nem
kötelező juttatás.

12. §
(1) A tantervi követelményeken túl kiemelkedő szakmai, tudományos illetve közéleti tevékenységet
végző hallgató rendszeres havi, illetve egyszeri juttatásban részesíthető.
(2) A szakmai és tudományos ösztöndíj pályázati úton, egyéni elbírálás alapján adható. A pályázat
és az elbírálás részletes szabályait az Egyetemi Hallgatói Juttatási és Térítési Bizottság ügyrendje tartalmazza. A pályázatok elbírálása során előnyben kell részesíteni a Szegedi Tudományegyetem tehetséggondozási programjában részt vevő hallgatókat.
(3) A hallgatói önkormányzatok tisztségviselői, valamint a hallgatói önkormányzatok munkájában
részt vevő hallgatók részére fizetett rendszeres és eseti közéleti ösztöndíj az adott hallgatói önkormányzat szabályzata alapján adható.
(4) Kiemelkedő szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjban az Egyetem bármely, az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója részesülhet.
Szakmai és terepgyakorlatok támogatása
13. §
(1) A szakmai és terepgyakorlatokra adható ösztöndíj csak tantervileg előírt, a képzési és kimeneti
követelményekben meghatározott vagy kötelező gyakorlatok idejére adható, normatív formában
meghatározott napidíjként, az EHÖK által előterjesztett és az EHJB véleményezését követően a
Szenátus által elfogadott szabályzat alapján. Ezen ösztöndíj havi összege legfeljebb az évi hall-
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gatói normatíva 10%-a lehet. A támogatás feltételeit, mértékét, az odaítélés valamint az esetleges visszavonás eljárási rendjét külön szabályzat rögzíti.
(2) A szakmai és terepgyakorlatok támogatására adott ösztöndíj a hallgatói normatíva erre a célra
elkülönített keretének terhére adható az (1) bekezdésben említett szabályzat rendelkezései alapján.
(3) A tíz hónapos tanulmányi időszakot meghaladó időben a kari szabályzatban meghatározott mértékű egyszeri pénzbeli támogatás adható azon államilag támogatott nappali tagozatos képzésben
részt vevő hallgatók részére, akik a tantervben előírt, szorgalmi időszakon kívüli időben szervezett gyakorlaton vesznek részt.
(4) A tantervben előírt szorgalmi időszakon kívüli szakmai gyakorlat idejére – a hallgató kérésére –
a kollégiumok szabályzatában rögzített kedvezményes díj mellett kollégiumi elhelyezés adható.
Egyéb intézményi juttatások
Korm. rendelet 6. §
Az Nftv. 85/B. §-ában meghatározottak szerint a hallgató részére nyújtható szociális, illetve teljesítmény alapú támogatáson túlmenően a felsőoktatási intézmény saját bevétele terhére, szabályzatában meghatározott módon, pályázati úton egyéb ösztöndíjat adományozhat.

14. §
(1) Egyéb, egyszeri vagy állandó juttatások a hallgatói normatíva éves keretösszegének erre a célra
elkülönített részéből fizethetők. Egyéb intézményi juttatások körébe tartozik az ösztöndíjként
megítélt diákcélú támogatás, pénzbeli utazási támogatás.
(2) Az egyéb intézményi juttatások körébe tartozó jogcímeken fizetett ösztöndíjat a kari hallgatói
önkormányzat állapíthat meg, a kari hallgatói önkormányzatok által előterjesztett és a kari tanácsok által elfogadott szabályzat alapján.
(3) A hallgatói normatíva keretösszegének terhére kifizetett egyéb intézményi juttatásban csak a
nappali tagozatos, államilag támogatott vagy magyar állami (rész) ösztöndíjas képzésben részt
vevő hallgató részesülhet.
Sporttevékenység támogatása
Korm. rendelet 10. §
(6) A kulturális, valamint a sporttevékenységek támogatásáról a felsőoktatási intézmény térítési és juttatási szabály zatában meghatározott szerv –Nftv. 61. § (2) bekezdése alapján – a hallgatói önkormányzat egyetértésével dönt
azzal, hogy
a) a kulturális tevékenységek körébe tartozik különösen a felsőoktatási intézmény keretei között a hallgatók részére szervezett, illetve nyújtott kulturális tevékenység, rendezvényszervezés, karrier-tanácsadás, életviteli és
tanulmányi, valamint mentálhigiénés életvezetési tanácsadás;
b) a sporttevékenységek körébe tartozik különösen a felsőoktatás keretei között a hallgatók részére szervezett, illetve nyújtott, testmozgást, sportolást, versenyzést, az egészséges életmódra nevelést biztosító tevékenység, az
életmód-tanácsadás.

15. §
(1) Az egyetemi sporttevékenység támogatásának forrása a tankönyv- és jegyzettámogatás valamint sport- és kulturális támogatás keretösszegének 10%-a.
(2) Az elkülönített kulturális célú keret felhasználásáról, az annak terhére kifizetett rendszeres vagy
eseti ösztöndíjakról az EHÖK Kuratórium, a kari hallgatói önkormányzatok valamint az egyetem Sport és Rekreációs Bizottsága dönt az alábbiak szerint:
a) az egyetemi keretösszeg 40%-ról az EHÖK Kuratóriuma,
b) a kari létszám alapján az adott karra jutó keretösszeg 40%-ról a kari hallgatói önkormányzat,
c) az egyetemi keretösszeg 20%-ról az SZTE EHÖK egyetértésével az egyetem Sport és Rekreációs Bizottsága dönt. Ezen c) pont szerinti összeget valamely a célja, tagsága és tevékenysége alapján a Szegedi Tudományegyetemhez kapcsolódó szervezet (alapítvány, egyesület, tár-
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sadalmi szervezet) versenysportot rendszeresen folytató tagja részére – pályázat alapján – havonta folyósítandó, egy képzési időszak (félév) időtartamára adható ösztöndíj juttatásként kell
megállapítani.
(3) A Sport és Rekreációs Bizottság összetételét, működési rendjét az SZTE Sport és Rekreációs
Bizottságának Működési Szabályzata tartalmazza. A Sport és Rekreációs Bizottság működési és
döntéshozatali rendjének megalkotása során biztosítani kell a hallgatói önkormányzat egyetértési jogának gyakorlását.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kereten ösztöndíjként felhasznált támogatás mértéke éves
szinten legfeljebb a rendelkezésre álló keret 50%-a lehet.
(5) Kiemelkedő sporttevékenységért járó ösztöndíjban az egyetem bármely, az adott félévben aktív
hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója részesülhet.
Kulturális tevékenység támogatása
Korm. rendelet 10. §
(6) A kulturális, valamint a sporttevékenységek támogatásáról a felsőoktatási intézmény térítési és juttatási szabály zatában meghatározott szerv –az Nftv. 61. § (2) bekezdése alapján – a hallgatói önkormányzat egyetértésével
dönt azzal, hogy
a) a kulturális tevékenységek körébe tartozik különösen a felsőoktatási intézmény keretei között a hallgatók részére szervezett, illetve nyújtott kulturális tevékenység, rendezvényszervezés, karrier-tanácsadás, életviteli és
tanulmányi, valamint mentálhigiénés életvezetési tanácsadás;
b) a sporttevékenységek körébe tartozik különösen a felsőoktatás keretei között a hallgatók részére szervezett, illetve nyújtott, testmozgást, sportolást, versenyzést, az egészséges életmódra nevelést biztosító tevékenység, az
életmód-tanácsadás.

16. §
(1) Az egyetemi kulturális tevékenység támogatásának forrása a tankönyv- és jegyzettámogatás valamint sport- és kulturális támogatás keretösszegének 10%-a.
(2) Az elkülönített kulturális célú keret felhasználásáról, az annak terhére kifizetett rendszeres vagy
eseti ösztöndíjakról az EHÖK Kuratóriuma, a kari hallgatói önkormányzatok valamint az egyetem Hallgatói Centruma dönt az alábbiak szerint:
a) az egyetemi keretösszeg 40%-ról az EHÖK Kuratóriuma,
b) a kari létszám alapján az adott karra jutó keretösszeg 40%-ról a kari hallgatói önkormányzat,
c) az egyetemi keretösszeg 20%-ról az egyetem Hallgatói Centruma dönt.
(3) Az EHÖK Kuratórium összetételét, működési rendjét az SZTE Hallgatói Önkormányzatának
alapszabálya tartalmazza.
(4) A Hallgatói Centrum összetételét, működési rendjét az SZTE EHÖK Alapszabálya tartalmazza.
A Hallgatói Centrum hatáskörébe tartozó, kulturális célú keretek felhasználására vonatkozó döntéshozatali rend megalkotása során biztosítani kell a hallgatói önkormányzat egyetértési jogának
gyakorlását.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kereten az ösztöndíjként felhasznált támogatás mértéke éves
szinten legfeljebb a rendelkezésre álló keret 50%-a lehet.
(5) Kiemelkedő kulturális tevékenységért járó ösztöndíjban az Egyetem bármely, az adott félévben
aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója részesülhet.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj
Korm. rendelet 18. §
(1) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíj) olyan
pénzbeli szociális juttatás, amely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Ösztöndíjrendszer) adott évi fordulójához csatlakozott települési és megyei önkormányzatok által a hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjból (a továbbiakban: önkormányzati ösztöndíjrész) és az önkormányzati
ösztöndíj alapján a hallgató felsőoktatási intézményében e rendelet alapján megállapított szociális ösztöndíjból
(a továbbiakban: intézményi ösztöndíjrész) áll.
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(2) Bursa Hungarica Ösztöndíjban részesülhetnek azok a hallgatók, akiket az állandó lakóhelyük szerinti települési
önkormányzat az Ösztöndíjrendszer keretében támogatásban részesített, továbbá teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
(3) Az intézményi ösztöndíjrész forrása az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.
(4) A települési, illetve a megyei önkormányzat évente csatlakozhat az Ösztöndíjrendszerhez. A csatlakozás eljárási
rendjét az oktatásért felelős miniszter évente a tárca hivatalos lapjában teszi közzé.
(5) Az intézményi ösztöndíjrész havi egy főre jutó legnagyobb összegét (a továbbiakban: összeghatár) oktatásért felelős miniszter évente a tárca hivatalos lapjában teszi közzé.
(6) Az intézményi ösztöndíjrész havi összege az önkormányzati ösztöndíjrész összegével megegyező összeg, azonban
nem haladhatja meg az (5) bekezdés alapján meghatározott összeghatárt.
(7) Az Ösztöndíjrendszer keretében megállapított ösztöndíj kizárólag a pályázó szociális helyzete alapján ítélhető
meg, az ösztöndíj megítélésekor a pályázó tanulmányi eredménye nem vehető figyelembe.
(8) Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.
Korm. rendelet 19. §
(1) Az Ösztöndíjrendszerrel kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal
kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az oktatásért felelős miniszter által kijelölt szervezet (a továbbiakban: pályázatkezelő szervezet) látja el.
(2) Az intézményi ösztöndíjrészt az oktatásért felelős miniszter adományozza.
(3) A települési, illetve a megyei önkormányzatok által az Ösztöndíjrendszer keretében pénzeszközátadásként a pályázatkezelő szervezet kezelésében levő számlára félévente egy összegben eljuttatott támogatást a pályázatkezelő
szervezet félévente egy összegben, a kifizetés helyéül szolgáló felsőoktatási intézmény számára pénzeszközátadásként köteles átadni, és az átutalásról félévente köteles elszámolni a települési, illetve a megyei önkormány zatnak.
(4) Az ösztöndíjat a hallgatói juttatásokat kifizető intézmény folyósítja a hallgatónak. A felsőoktatási intézmény köte lessége a kifizetés megkezdése előtt megvizsgálni a jogosultságot.
(5) Az ösztöndíj folyósítása előtt felsőfokú tanulmányait megkezdett hallgató számára az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az önkor mányzati ösztöndíjrész kifizetése március hónapban, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást
követő első ösztöndíj kifizetésekor indul, amikor az addig esedékes ösztöndíjak kifizetésére kerül sor, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik az intézményi ösztöndíjrész kifizetésével együtt.
(6) Amennyiben a hallgató felsőfokú tanulmányait először az ösztöndíj folyósításának félévében kezdte meg, akkor az
intézményi ösztöndíjrész folyósítása az intézményi hallgatói juttatások kifizetésével azonos rendben történik október (keresztféléves képzések esetében március) hónaptól. Az önkormányzati ösztöndíjrész folyósítása október (keresztféléves képzések esetében március) hónapban, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átuta- lást
követő első ösztöndíj kifizetésekor kezdődik, amikor az addig esedékes ösztöndíjak kifizetésére kerül sor, majd a
továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik az intézményi ösztöndíjrész fizetésével együtt.
(7) Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében szünetel.
(8) Amennyiben az ösztöndíjas az ösztöndíj folyósítása feltételeinek nem felel meg, a felsőoktatási intézmény köteles
az ösztöndíj folyósítását megszüntetni. A felsőoktatási intézmény a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig számol el a ki nem fizetett ösztöndíjakról a pályázatkezelő szervezettel. Az
ösztöndíj folyósításának megszüntetését az elszámolást követően a pályázatkezelő szervezet közli a települési, illetve a megyei önkormányzatokkal.
(9) Amennyiben a hallgató nem jogosult az ösztöndíjra, a rá eső, már átutalt, de ki nem fizetett önkormányzati ösztöndíjrészt a felsőoktatási intézmény a pályázatkezelő szervezet számára 30 napon belül köteles visszautalni. A
pályázatkezelő szervezet az intézményektől visszaérkezett összegeket az ösztöndíjat adó települési, illetve megyei
önkormányzat részérea tanulmányi félév lezárását követően visszautalja.
(10) Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról a legrövidebb időn – de legfeljebb 15 napon – belül írásban értesíteni a folyósító
felsőoktatási intézményt és a pályázatkezelő szervezetet. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon
belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
a) a hallgató neve, lakóhelye, elektronikus levelezési címe,
b) a hallgató képzésének megnevezése, munkarendje, finanszírozási formája
c) a tanulmányok halasztása.
(11) Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az Ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható. Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően (június 30ig, illetve január 31-ig) ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.
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Korm. rendelet 20. §
(1) A felsőoktatási intézmények térítésmentesen kötelesek havonta, az egyéb általuk nyújtott juttatásokkal együtt és
azokkal azonos módon folyósítani az ösztöndíjat. Az önkormányzati ösztöndíjat a felsőoktatási intézmény csak
abban az esetben köteles kifizetni, ha annak fedezetét a pályázatkezelő szervezettől a számlájáraátutalta.
(2) Az intézményi ösztöndíjat abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíj fedezete nem áll ren delkezésre az intézmény számláján.
(3) Az állami felsőoktatási intézmények költségvetésében az intézményi ösztöndíjrészként megjelenő költségvetési támogatások elszámolására - a jogosultság figyelembevételével - az éves beszámoló keretében kerül sor.
(4) A nem állami fenntartású felsőoktatási intézmények az intézményi ösztöndíjrészt biztosító finanszírozási megálla podásban foglaltak szerint kötelesek az ösztöndíj folyósításáról elszámolni az Emberi Erőforrások Minisztériumának.
(5) E rendelet alkalmazásában a fővárosi önkormányzatot megyei önkormányzatnak, a fővárosi kerületi önkormányzatot települési önkormányzatnak kell tekinteni.

17. §
(1) A Bursa Hungarica Ösztöndíj önkormányzati és intézményi részével kapcsolatos adatokat a
HSZI tartja nyilván. Az ösztöndíj számfejtését a HSZI végzi.
(2) A HSZI köteles félévente a kurzusfelvételi időszak lezárását követő 10 munkanapon belül jelezni a pályázatkezelő szervezet részére az ösztöndíjra jogosult hallgatók adatait.
(3) A pályázatkezelő szervezet által kiszámított önkormányzati ösztöndíjrész akkor számfejthető, ha
annak fedezete az az egyetem számlájára került. Az intézményi ösztöndíjrészt a HSZI az egyéb
ösztöndíjakkal azonos módon, havonta számfejti.
(4) A Bursa Hungarica Ösztöndíj önkormányzati és intézményi ösztöndíj részének folyósítása előtt
a Korm. rendelet előírásainak megfelelően ellenőrizni kell a hallgató jogosultságát a kifizetésre.
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel vagy egyéb ok
miatt az ösztöndíjra nem jogosult, az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében szünetel.
(5) Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az
ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul írásban értesíteni a HSZI-t és a pályázatkezelő szervezet. Az értesítési kötelezettség keretében a hallgató különösen a személyes adatok változásai, tanulmányi adatainak (munkarend, finanszírozási forma) módosulása, illetve tanulmányok halasztása esetén köteles tájékoztatást nyújtani. Az a hallgató, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően
(június 30-ig, illetve január 31-ig) a ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.
(6) Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul kifizetett ösztöndíjat az egyetem részére
visszafizetni. Az Egyetem a részére átutalt de ki nem fizetett vagy tévesen kifizetett önkormányzati ösztöndíjrészt a pályázatkezelő szervezet részére 30 napon belül köteles visszafizetni.
Köztársasági ösztöndíj
Korm. rendelet 10. § (3) bekezdés
Az Nftv. 85/C. § aa) és be) alpontjában meghatározott jogcímeken az államilag támogatott teljes idejű alapkép zésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban. Az Nftv. 85/C. § ab) alpontjában meghatározott jogcímen a teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzés ben, mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet. Az Nftv. 85/C. § ac) alpontjában meghatározott jogcímen a teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban. Az Nftv. 85/C. § ba)–bb) alpontjaiban meghatározott jogcímeken a szociális juttatásokra jogosult hallgató részesülhet támogatásban. Az Nftv. 85/C. § bc) alpontjában meghatározott jogcímen a teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben, felsőfokú vagy felsőokta tási
szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet. Az Nftv. 85/C. § bd) alpontjában meghatározott jogcímen az államilag
támogatott teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben és mesterképzésben, illetve a résztanulmányokat folytató
hallgató részesülhet támogatásban. Az Nftv. 85/C. § bf) alpontjában meghatározott jogcímen az államilag támogatott
teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet. Az Nftv. 85/C. § c)
pontjában meghatározott jogcímen az államilag támogatott teljes idejű doktori képzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban.
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Korm. rendelet 24. §
(1) A köztársasági ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni. A köztársasági ösztöndíj havi
összege megegyezik a költségvetési törvényben e jogcímen megállapított összeg egy tizedével.
(2) A köztársasági ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma az előző év október 15-i állapotát rögzítő statisztikai
adatközlés szerinti államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, illetve mesterképzésben részt vevő hallgatók
számának 0,8%-a, de intézményenként legalább egy fő. A felsőoktatási intézmény szenátusa a (4) bekezdés szerinti javaslatát a köztársasági ösztöndíj folyósításának idején várhatóan alapképzésben, illetve mesterképzésben
részt vevő hallgatókra elkülönítetten teszi meg.
(3) Köztársasági ösztöndíjban az az alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki adott vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és legalább 55 kreditet megszerzett.
(4) A köztársasági ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázati felhívást a pályázati határidőt 30 nappal megelőzően – a pályázatok elbírálásának szempontjaival együtt – a felsőoktatási intézményben szokásos módon köz zé kell tenni. A pályázatokat a hallgató a felsőoktatási intézményhez nyújtja be. A pályázatok alapján a szenátus
minden év augusztus 1-jéig tesz javaslatot az oktatásért felelős miniszternek a köztársasági ösztöndíj adományozására.
(5) Az adott tanévre elnyert köztársasági ösztöndíj csak az adott tanévbenfolyósítható.
(6) Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, a köztársasági ösztöndíj
számára tovább nem folyósítható. A képzési időnek megfelelően páratlan tanulmányi félévben végződő tanulmá nyok esetén a köztársasági ösztöndíjra való jogosultság nem szűnik meg, ha a hallgató tanulmányait az adott tanév második félévében már folytatja.
(7) Amennyiben a köztársasági ösztöndíjra pályázott, de elutasított hallgató esetében jogorvoslati eljárás keretében megállapítást nyer, hogy a hallgató érdemes a köztársasági ösztöndíjra, és az intézményi felterjesztésben az (1)-(6) bekezdésben meghatározott feltételek és az intézményi keretszám alapján arra jogosult lenne, de azt intézményi eljárási hiba
folytán nem kapta meg, az oktatásért felelős miniszternek jogosult a hallgató részére köztársasági ösztöndíjat adományozni. Ilyen esetben azonban a hallgató nem vehető figyelembe a köztársasági ösztöndíj keretének meghatározásakor,
részére az ösztöndíjat az intézmény a hallgatói előirányzat vagy a saját bevétele terhére köteles kifizetni.
(8) A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

18. §
(1) A köztársasági ösztöndíj pályázatok benyújtásának, rangsorolásának és felterjesztésének részletes
szabályozásáról az Egyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata rendelkezik.
(2) Köztársasági ösztöndíjban a Korm. rend. 24 § (2) szerinti államilag támogatott vagy magyar állami (rész) ösztöndíjas teljes idejű alapképzésben, illetve mesterképzésben résztvevő hallgatók
létszámának 0,8%-a, de karonként legalább 1 fő teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben
vagy mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki legalább két félévre bejelentkezett, és
legalább 55 kreditpontot megszerzett.
(3) Amennyiben a köztársasági ösztöndíjra pályázott, de elutasított hallgató esetében jogorvoslati eljárás keretében megállapítást nyer, hogy a hallgató a vonatkozó rendelkezések alapján jogosult
lenne a köztársasági ösztöndíjra, de azt eljárási hiba folytán nem kapta meg, az oktatásért felelős
miniszter jogosult a hallgató részére ösztöndíjat adományozni. Ilyen esetben a köztársasági ösztöndíjat a kar a központi költségvetésen kívüli forrásai terhére köteles kifizetni.
Doktorandusz ösztöndíj
Korm. rendelet 10. § (3)
Az Nftv. 85/C. § c) pontjában meghatározott jogcímen az államilag támogatott teljes idejű doktori képzésben részt
vevő hallgató részesülhet támogatásban.
Korm. rendelet 14. §
(1) Az államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő doktorandusz hallgató doktorandusz ösztöndíjának éves
összege a költségvetési törvényben e célra megállapított normatíva éves összege, megnövelve a tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva 56%-ával.
(2) A bejelentkezett doktoranduszok számára az (1) bekezdésben meghatározott éves összeg egy tizenketted részét
kell havonta kifizetni.
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19. §
(1) A 7. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott jogcímen kizárólag az államilag támogatott teljes
idejű doktori képzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban.
(2) Az államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő doktorandusz hallgató doktorandusz
ösztöndíjának havi összege a költségvetési törvényben e célra megállapított normatíva valamint a
tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva 56%-a éves összegének egytizenketted része.
(3) Az államilag támogatott teljes idejű doktori képzésben részt vevő hallgató a doktorandusz ösztöndíj mellett csak a 7. § (1) bekezdés b), d), f), h)–i), n) és p) pontjaiban meghatározott jogcímeken
részesülhet támogatásban.
(4) Az államilag nem támogatott, teljes idejű doktori képzésben részt vevő hallgatónak az Egyetem
doktori fokozatszerzésre és a doktori képzésre vonatkozó szabályzata alapján tanszéki doktorandusz ösztöndíj fizethető. Ilyen jogcímen csak az 5. § (1) bekezdésében felsoroltakon kívüli források terhére fizethető ki ösztöndíj.
Kollégiumi elhelyezés
Korm. rendelet 12. §
(1) A kollégiumi elhelyezés pályázat útján nyerhető el. A pályázati kérelmekről a térítési és juttatási szabályzatban
meghatározott pontozásos rendszer alapján kell dönteni.
(2) A pontrendszer megismerését a pályázati kérelmek benyújtása előtt lehetővé kell tenni.
(3) A pontrendszerben szempontként figyelembe kell venni a hallgató szociális helyzetét, tanulmányi teljesítményét, a
hallgatói közösségért végzett munkáját, képzésének munkarendjét, a 4. § (4) bekezdése szerint mentesülést, valamint ha a hallgatót az Nftv. 41. § (1) bekezdése alapján a kollégiumi jelentkezés elbírálásánál előnyben kell
részesíteni, akkor az előnyben részesítés Nftv.-ben meghatározott feltételének fennállását is.
(4) A szakkollégiumként működő kollégiumok és diákotthonok a (3) bekezdéstől eltérő pontrendszert is alkalmazhatnak.
(5) A lakhatási feltételek támogatására a szociális támogatás keretében kerülsor.

20. §
(1) A kollégiumi felvételről az SZTE kollégiumi jelentkezések pontozásos rendszeréről, elbírálásának eljárási és szervezeti rendjéről szóló szabályzat alapján a kollégiumi bizottság dönt, azzal,
hogy a kollégiumi férőhelyekre kérelmet benyújtó jelentkezők közül a kari kezelésben működtetett kollégiumok esetében elsőként az adott kar hallgatóit, karközi kezelésű kollégiumok esetében elsőként az érintett karok hallgatóit kell felvenni (jelentkezésüket elbírálni), továbbá a férőhelyek 10%-ának megfelelő hallgatói férőhely betöltésére kari kezelésben működtetett kollégiumok esetében a rektor, az érintett kar dékánja, a kari HÖK és a Kollégiumi Bizottság, karközi
kezelésű kollégiumok esetében a rektor, az érintett karok dékánjai, a kari HÖK tesznek javaslatot és a Kollégiumi Bizottság dönt.
(2) A kollégiumi ellátásban nem részesülő hallgatók lakhatási feltételeinek támogatásáról a 10. §
(1) bekezdésében említett, rendszeres szociális támogatásra vonatkozó szabályzat rendelkezik.
Tankönyv- és jegyzettámogatás
Korm. rendelet 10. §
(5) A jegyzet-előállítás támogatására rendelkezésre álló összeget a felsőoktatási intézmény jegyzetek előállítására,
azok hallgatókhoz való eljuttatásának segítésére, továbbá fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő
eszközök beszerzésére használhatja fel. A támogatás felhasználását a hallgatói önkormányzat előzetesen véleményezi, a felhasználásról a rektor évente tájékoztatja a hallgatói önkormányzatot.
Korm. rendelet 34. §
(1) Az Nftv. 85/C. § ea) alpontja szerinti rész felhasználható elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez
szükséges elektronikus eszközök beszerzésére, amennyiben azt digitális tananyag előállítására, beszerzésére vagy
a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszköz beszerzésére fordítja a felsőoktatási intézmény.
(2) Az (1) bekezdés szerinti részről az intézmény térítési és juttatási szabályzata – az Nftv. előírásai szerint a hallgatói önkormányzat egyetértésével – rendelkezik.
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21. §
(1) Az 5. § (1) e) pontjában meghatározott tankönyv- és jegyzettámogatás valamint sport- és kulturális támogatás keretösszegének 56%-át a 7. § (1) n) pontjában meghatározott hallgatói tankönyv és jegyzettámogatásra, 24%-át a 7. § (1) o) pontjában felsorolt célokra kell felhasználni.
(2) A 7. § (1) n)–o) pontjaiban meghatározott jogcímeken és célokra fordítható keretek felhasználásának elveiről és szabályairól a Kiadói Tanács előzetes véleményének figyelembevételével az
Egyetemi Hallgatói Juttatási és Térítési Bizottság az EHÖK egyetértésével dönt, azzal a megkötéssel, hogy az (1) bekezdésben megjelölt 5. § (1) e) pontjában meghatározott tankönyv- és
jegyzettámogatás valamint sport- és kulturális támogatás keretösszegének 24%-a szerinti összeg
10%-ának felhasználásáról a rektor dönt.
(3) A tankönyv- és jegyzettámogatást a Kiadói Tanács döntése alapján karonként egységes módon
kell a jogosult hallgatók rendelkezésére bocsátani, amelynek összegét a Kiadói Tanács az
EHÖK egyetértésével félévente állapítja meg.
(4) A 7. § (1) n) pontjában meghatározott jogcímen az államilag támogatott vagy magyar állami
(rész) ösztöndíjas teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben, felsőfokú
vagy felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban.
(5) A 7. § (1) o) pontjában meghatározott jogcímen az államilag támogatott vagy magyar állami
(rész) ösztöndíjas teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben, felsőfokú
vagy felsőoktatási szakképzésben valamint az államilag támogatott teljes idejű doktori képzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban.
(6) A tankönyv- és jegyzettámogatásra, előállításra, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzése fordítható keretösszegek felhasználásról az EHÖK-öt évente írásban tájékoztatni kell.
Az Európai Gazdasági Térség országaiban részképzésben részt vevő hallgatók ösztöndíja
Nftv. 81. § (3)-(5) bekezdés
(3) Ha magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgató valamely EGT-államban olyan
részképzésben vesz részt, amelyben folytatott tanulmányai a hazai felsőoktatási intézmény képzésébe beszámíthatók, a hallgató a külföldi tanulmányok idejére - a (4) bekezdésben meghatározottak szerint - attól a felsőoktatási intézménytől, amellyel hallgatói jogviszonyban áll, ösztöndíjat kaphat.
(4) A hallgató akkor jogosult a (3) bekezdésben meghatározott ösztöndíjra, ha külföldi tanulmányait a felsőoktatási intézmény hozzájárulásával kezdte meg.
(5) A (3) bekezdésben meghatározott ösztöndíj a képzési támogatás terhére adható. Az ösztöndíj adományozásáról
nyilvános pályázat útján kell dönteni.
Korm. rendelet 35. §
(1) Az Nftv. 81. § (5) bekezdésében ösztöndíj-alap terhére adományozott ösztöndíj esetében
a) az ösztöndíj adományozásáról nyilvános pályázat útján kell dönteni;
b) az ösztöndíj adományozásának eljárási rendjéről és elveiről a hallgatói önkormányzat egyetértésével születik
döntés;
c) a pályázati felhívást a felsőoktatási intézményben szokásos módon, valamint a felsőoktatási intézmény hon lapján kell közzétenni;
d) a pályázat benyújtására a hallgatóknak a közzétételtől számítva legalább 30 napot kell biztosítani;
e) az ösztöndíj átutalásáról a felsőoktatási intézmény lehetőleg a hallgató kiutazása előtt, de legkésőbb a kiutazását követő 15 napon belül gondoskodik;
f) sikertelen résztanulmányok esetében a felsőoktatási intézmény előírhatja a támogatás legfeljebb felének viszszafizetését.
(2) A részletszabályokat a felsőoktatási intézmény a térítési és juttatási szabályzatában határozza meg.
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22. §
(1) Ha az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató az Európai Gazdasági Térség országaiban olyan részképzésben vesz részt, amelyben folytatott tanulmányai a képzésébe beszámíthatók, a hallgató a külföldi tanulmányok idejére a (2)–(3) bekezdéseiben meghatározottak szerint ösztöndíjat kaphat.
(2) Az ösztöndíj 10 hónapra számított összege hallgatónként az éves hallgatói normatíva háromszorosa. Az ösztöndíjalapot az egyetem költségvetésében évenként meg kell tervezni.
(3) A hallgató akkor jogosult az (1) bekezdésben meghatározott ösztöndíjra, ha külföldi tanulmányait az egyetem, vagy a kar hozzájárulásával kezdte meg. A hallgató az ösztöndíjra a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározott feltételek teljesítése esetén jogosult.
(4) Az ösztöndíj pályáztatásának rendjét és az elbírálás részletes szabályait a Szegedi Tudományegyetem Külföldi tanulmányok és részképzések támogatásának szabályzata tartalmazza.
Magyar állampolgárságú hallgatók külföldi tanulmányainak támogatási rendje
Nftv. 79. §
(1) Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldi felsőoktatási intézményben.
(2) Az államilag elismert külföldi felsőoktatási intézményben folytatott képzéshez a miniszter által vezetett minisztérium - pályázati úton elnyerhető - ösztöndíjjal nyújthat segítséget.
(3) Ha a magyar állampolgár nemzetiséghez tartozik, a miniszter által vezetett minisztérium - pályázati úton el nyerhető - ösztöndíjjal nyújt segítséget az anyanyelven folytatott felsőfokú tanulmányokban való részvételhez.
(4) A magyar állampolgár - ha valamely EGT-államban, államilag elismert felsőoktatási intézményben oklevél megszerzésére irányuló képzésben vesz részt - hallgatói hitelt vehetigénybe.
(5) Az e §-ban meghatározottak alapján folytatott külföldi tanulmányokban résztvevők jogosultak a diákigazolványra.
(6) A (2)-(3) bekezdés szerinti pályázatok kiírásának és elbírálásának rendjét, a hallgatói hitel igénylését, folyósítá sát és elszámolását, a diákigazolvány igénylését és kiadását a Kormány határozza meg, azzal a megkötéssel, hogy
a (3) bekezdésben meghatározott pályázatokat az országos nemzetiségi önkormányzat egyetértésével kell kiírni és
elbírálni.
Korm. rendelet 25. §
(1) A magyar állampolgárok számára, államilag elismert külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokhoz segítséget nyújtó ösztöndíj nyilvános pályázati úton nyerhető el.
(2) A pályázat
a) a nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárok számára az anyanyelven - az adott országgal kötött kétoldalú
nemzetközi szerződésben meghatározottak szerint b) külföldi teljes vagy részképzés keretében államilag elismert felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok
segítését szolgálja. Az oktatásért felelős miniszter írja ki és a Balassi Intézet.
(3) A pályázatot – a költségvetési törvényben meghatározott keretek között – az oktatási és kulturális miniszter írja ki
és az oktatásért felelős miniszter írja ki és a Balassi Intézet bonyolítja le.
(4) A pályázat elbírálására a vonatkozó két- vagy többoldalú nemzetközi szerződések és a pályázók tanulmányi teljesítménye alapján kerül sor.
(5) A pályázatokat a felsőoktatási intézményekbe kell benyújtani. A pályázatokat a felsőoktatási intézmények rangsorolják, a rangsorolt pályázatokat továbbítják a (3) bekezdés szerinti szervezethez. Az oktatásért felelős miniszter a
rangsorolás és a (4) bekezdésben megállapított elvek alapján – szükség szerint szakértők bevonásával – dönt a pályázatokról.
(6) A pályázati felhívást az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján közzé kell tenni, továbbá el kell juttatni minden felsőoktatási intézménybe és az érintett nemzeti és etnikai kisebbség országos kisebbségi önkormányzatához is.
(7) A pályázat benyújtási határideje nem lehet korábbi, mint a közzétételtől számított 30. nap.
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23. §
A Korm. rendelet 25. §-ban említett ösztöndíjak pályáztatásának és rangsorolásának intézményi
rendjét és ezek részletes szabályait a Szegedi Tudományegyetem Nemzetközi Hallgatói Mobilitási
Alapjának felhasználásáról szóló szabályzat tartalmazza.
Külföldi állampolgárságú hallgatók magyarországi tanulmányainak támogatási rendje
Nftv. 39. §
(1) Minden magyar állampolgárnak joga, hogy az e törvényben meghatározott feltételek szerint felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytasson, magyar állami ösztöndíjjal, magyar állami részösztöndíjjal támogatott [a
továbbiakban együtt: magyar állami (rész)ösztöndíj] vagy önköltséges képzésben. Ez a jog megilletitovábbá
a) a külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyeket,
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, Magyarország területén élő hontalant, menekültet, menedékest, befoga dottat, bevándoroltat, letelepedettet,
c) nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárokkal azonos elbírálás alá eső külföldit,
d) azoknak az országoknak az állampolgárait, amelyekben a magyar állampolgár a viszonosság elve alapján
igénybe veheti az adott állam felsőoktatási szolgáltatásait,
e) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény (a továbbiakban: kedvezménytörvény) hatálya alá tartozó, de magyar állampolgársággal vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával nem rendelkező sze- mélyt,
f) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott - magát magyar nemzetiségűnek valló - harmadik országbeli állampolgárt, feltéve, hogy nem áll a kedvezmény törvény hatálya alatt és magyar állampolgársággal sem rendelkezik
g) a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező harmadik országbeli állampolgárt,
h) az összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárokat.
(2) Az (1) bekezdésben nem említett személy tanulmányait kizárólag önköltséges formábanfolytathatja.
Nftv. 80. §
(1) A külföldön vagy Magyarországon működési engedéllyel rendelkező külföldi oktatási intézményben szerzett oklevelek és középiskolai tanulmányokat igazoló bizonyítványok elismerésére a külföldi bizonyítványok és ok - levelek
elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: elismerési törvény) rendelkezéseit kell alkal - mazni.
(2) Nem magyar állampolgárok magyarországi tanulmányaira e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, a következő
eltérésekkel:
a) ha nem rendelkezik az ország területén lakóhellyel, a hallgatói jogviszony létesítése előtt be kell szereznie a külön jogszabályban meghatározott beutazásra és tartózkodásra jogosító engedélyt,
b) ha a 39. § (1) bekezdésében felsorolt hallgató - a 39. § (1) bekezdés b)-c) pontjában felsoroltak kivételével magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben vesz részt, csak nemzetközi szerződés, jogszabály, munkaterv vagy viszonosság alapján jogosult szociális vagy más ösztöndíjra, szociális támogatásra, tankönyv-,
jegyzettámogatásra, lakhatási támogatásra,
c) a költségvetés pályázati úton elnyerhető ösztöndíj folyósításával nyújthat segítséget a tanulmányok folytatásához,
d) a felsőfokú tanulmányok megkezdése előtt legfeljebb két féléven keresztül - hallgatói jogviszony keretében - előkészítő tanulmányokat folytathatnak.
(3) A 39. § (1) bekezdés f) pontja szerinti - a miniszter által kiírt pályázatot elnyert - személyek a miniszter által meghatározott létszámban jogosultak magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben résztvenni.
(4) A kedvezménytörvény hatálya alatt álló - külföldi felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló - sze mély magyar felsőoktatási intézményben magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés keretében alkalmanként legfeljebb fél évig tartó részképzésben vehet részt.
(5) A külföldi állampolgárságú - magát magyar nemzetiségűnek valló, magyarországi lakóhellyel nem rendelkező személy - magyar állampolgárságára tekintet nélkül - felsőfokú tanulmányainak megkezdése előtt legfeljebb két féléven keresztül - hallgatói jogviszony keretében - magyar nyelvű előkészítő tanulmányokat folytathat.
(6) A kedvezménytörvény hatálya alá tartozó magyar állami részösztöndíjjal támogatott, vagy önköltséges képzésben
részt vevő hallgatók magyarországi tartózkodásukkal és tanulmányaikkal kapcsolatos költségeik részben vagy
egészben történő megtérítését, külön jogszabály szerint, pályázat útján igényelhetik.
(7) A külföldi állampolgárok magyarországi, a magyar állampolgárok külföldi tanulmányai támogatásának rendjét a
Kormány határozza meg, ennek során az előkészítő tanulmányokat folytató személyek tekintetében az e törvényben
meghatározott támogatási időt - legfeljebb két félévvel - meghosszabbíthatja.
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Korm. rendelet 26. §
(1) A kétoldalú nemzetközi szerződés alapján államilag elismert felsőoktatási intézményben részt vevő hallgató ré szére – magyar állami ösztöndíjas doktori képzésben részt vevő hallgatót kivéve - az oktatásért felelős minisz- ter
ösztöndíjat adományoz. Az adományozott ösztöndíj évente tíz vagy tizenkét hónapra szól.
(2) A miniszteri ösztöndíj havi összege megfelel
a)
b) más alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók esetében a költségvetési törvényben meghatározott hallgatói normatíva éves összege 34%-ának,
c) doktori képzésben részt vevő hallgatók esetében a költségvetési törvényben e célra megállapított normatíva
éves összege egy tizenketted részének.
(3) A miniszteri ösztöndíjat a hallgatóval jogviszonyban álló felsőoktatási intézmény fizeti ki.
(4) Az államilag támogatott alap- és mesterképzésben, valamint doktori képzésben Magyarországon tanulmányokat
folytató nem magyar állampolgárságú hallgató, akinek esetében ezt két- vagy többoldalú nemzetközi szerződés
előírja, évi 12 hónapra jogosult kollégiumi elhelyezésre. A két- vagy többoldalú nemzetközi szerződés alapján
Magyarországon önköltséges tanulmányokat folytató nem magyar állampolgárságú hallgató évi 12 hónapra jogosult kollégiumi elhelyezésre, amelynek díját a miniszteri ösztöndíjábólfizeti.
(5) A nemzetközi szerződés alapján Magyarországon tanulmányokat folytató személyekről a Balassi Intézet tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket.
(6)
(7) Nemzetközi megállapodás alapján részképzésben részt vevő nem magyar állampolgárok esetében az (1)-(5) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az adományozott ösztöndíj a részképzés időtartamára szól.
Korm. rendelet 27. §
27. §
(1) A Magyarországon költségtérítéses, illetve önköltséges képzésben részt vevő nem magyar állampolgárságú hallgató részére – a 26. § (1) bekezdése szerinti hallgatók kivételével – tanévenként az oktatásért felelős mi- niszter
ösztöndíjat adományozhat. Az államközi megállapodás alapján miniszteri ösztöndíjjal támogatott harmadik országbeli állampolgárságú személyt a miniszteri ösztöndíjjal támogatott időszakra vonatkozóan nem terhelik a
magyar állami ösztöndíjhoz fűződő, az Nftv.-ben meghatározott kötelezettségek.
(2) A pályázatot - a költségvetési törvényben meghatározott keretek között - az oktatásért felelős miniszter írja ki, és
a Balassi Intézet bonyolítja le.
(3) A pályázat elbírálására a rendelkezésre álló költségvetési előirányzat és a pályázók tanulmányi teljesítménye
alapján kerül sor.
(4) A pályázatokat a felsőoktatási intézményekbe kell benyújtani. A pályázatokat a felsőoktatási intézmények rangsorolják, a rangsorolt pályázatokat továbbítják a (2) bekezdés szerinti szervezethez. Az oktatásért felelős miniszter a
rangsorolás és a (3) bekezdésben megállapított elvek alapján - szükség szerint szakértők bevonásával - dönt a pályázatokról.
(5) A pályázati felhívást az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján közzé kell tenni, továbbá el kell juttatni
minden felsőoktatási intézménybe.
(6) A pályázat benyújtási határideje nem lehet korábbi, mint a közzétételtől számított 30. nap.
Korm. rendelet 28. §
(1) A kedvezménytörvény hatálya alá tartozó azon hallgató támogatási ideje, aki korábban államilag támogatott
alapképzésben vett részt és államilag támogatott mesterképzésre vették fel, két félévvel megnövekedik.
(2) Azt a hallgatót, aki külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított EU kék kártyával rendelkező har- madik
országbeli állampolgár, a fizetendő díjak és a kapott támogatások tekintetében azonos jogok illetik meg, illetve
azonos kötelezettségek terhelik, mint a felsőoktatásban részt vevő magyar állampolgárságú hallgatót.

24. §
(1) Az Nftv. 39. § (1) bekezdés a) és d) pontjában felsorolt, államilag támogatott képzésben részt
vevő hallgató tanulmányi eredménye alapján tanulmányi ösztöndíjra jogosult. A hallgatói normatíva terhére fizetett más eseti vagy rendszeres ösztöndíjakra és támogatásokra, tankönyv- és
jegyzettámogatásra csak nemzetközi szerződés, jogszabály, munkaterv vagy viszonosság alapján jogosult.
(2) A kedvezménytörvény hatálya alá tartozó, a 47/2001. (XII. 29.) OM rendelet szerint államilag
támogatott vagy magyar állami (rész) ösztöndíjas képzésben részt vevő, tanulmányaikat 2006.
szeptemberében vagy azt megelőzően megkezdő hallgatók tanulmányaik befejezéséig a hallgatói
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normatíva keret terhére havonta fizetendő, annak egyhavi összegével egyező összegű ösztöndíjra
jogosultak.
(3) A Korm. rendelet 26. § alapján a nem magyar állampolgárságú hallgató havonta folyósított miniszteri ösztöndíjban részesül. A miniszteri ösztöndíj forrása a hallgatói normatíva éves keretösszegének ilyen célú kifizetésekre elkülönített része.
(4) A (2)–(3) bekezdésben felsorolt hallgatók a 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tanulmányi ösztöndíjban valamint a b) pont szerinti rendszeres szociális támogatásban nem részesülhetnek,
azonban – az egyes karok szabályzatai alapján – a hallgatói normatívából finanszírozott egyszeri támogatásokra jogosultak.
(5) A (2)–(3) bekezdésben felsorolt hallgatók a hallgatói juttatásokhoz nyújtott állami támogatás
egyéb keretei terhére (kollégiumi elhelyezés, tankönyv- és jegyzettámogatás, sport és kulturális
támogatás) biztosítható juttatásokra a magyar állampolgárságú hallgatókkal azonos módon és
mértékben jogosultak.
Hallgatói munkavégzés
Nftv. 44. §
(1) Ahallgató hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát:
a) a képzési program keretében, illetve a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés során az intézményben, az intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben vagy külső gyakorlóhelyen,
b) a képzési programhoz közvetlenül nem kapcsolódóan a felsőoktatási intézményben vagy a felsőoktatási intézmény által létrehozott gazdálkodó szervezetben.
(2) A hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző hallgató foglalkoztatására a munka törvénykönyvének a rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. A Kormány a hallgatói munkaszerződésre vonatkozó szabályok meghatározása során a munka törvénykönyvénél a hallgató számára kedvezőbb feltételeket állapíthatmeg.
(3) A hallgatót
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben díjazás illetheti, illetve a hat hét időtartamot elérő egybefüggő gyakorlat esetén díjazás illeti, melynek mértéke legalább hetente a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) tizenöt százaléka, a díjat - eltérő megállapodás hiányában - a szakmai gyakorlóhelyfizeti,
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a felek megállapodása szerinti díjazás illeti, melynek ellenében a
hallgató által e jogviszonyban létrehozott dolgok tulajdonjoga, illetve a szellemi alkotásokhoz fűződő vagyoni jogok - eltérő megállapodás hiányában - a felsőoktatási intézményre, illetve az általa létrehozott gazdálkodó szervezetre az átadással átszállnak.
(3a) A képzési program keretében, illetve a képzés részeként - az (1) bekezdés a) pont szerint - megszervezett
szakmai gyakorlatra költségvetési szervnél hallgatói munkaszerződés és díjazás nélkül is sor kerülhet. A
hallgatót ez esetben is megilletik mindazon jogok, amelyeket a munka törvénykönyve biztosít a munkavállalók részére. A gyakorlati képzésben részt vevő hallgatóval e tevékenységére tekintettel a Kormány által
meghatározott feltételekkel megállapodást kell kötni.
(4) Az, aki a gyakorlati képzést szervezi, köteles felelősségbiztosítást kötni a felsőoktatási szakképzésben részt vevő
hallgató javára.
(5) A doktorandusz oktatási és kutatási tevékenységére az e § (3) bekezdés a) pontjában írtakat az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:
a) a doktorandusz a tanulmányi kötelezettségeinek keretében a heti teljes munkaidő húsz százalékának meg- felelő időtartamban az intézmény oktatási, tudományos tevékenysége körében munkavégzésrekötelezhető,
b) a doktorandusz által végzett munka ideje – az a) pont szerinti munkavégzéssel együtt - egy félév átlagában
nem haladhatja meg a heti teljes munkaidő ötven százalékát,
c) a doktorandusz munkaidő-beosztását oly módon kell meghatározni, hogy vizsgázási és a vizsgára történő felkészülési kötelezettségeinek eleget tudjon tenni,
d) a munkadíj havi összege, a teljes munkaidő ötven százalékának megfelelő idejű foglalkoztatás esetén nem lehet kevesebb, mint a legkisebb kötelező munkabér (minimálbér), eltérő idejű foglalkoztatás esetén ennek időarányos része.

25. §
(1) Hallgatói munkaszerződés alapján végezhető munka a gyakorlat, az oktatási vagy kutatási tevékenység, valamint az e tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltató tevékenység.
(2) Hallgatói munkaszerződés alapján munkát végezhetnek a teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben, felsőfokú vagy felsőoktatási szakképzésben, valamint teljes
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idejű doktori képzésben részt vevő, az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező
hallgatók, a képzés finanszírozási formájától függetlenül.
(3) A hallgatói munkavégzésért járó díjazás a hallgatói juttatásokhoz nyújtott állami támogatások
körébe nem tartozó, központi költségvetésből származó keretösszegek valamint a központi költségvetésen kívüli egyéb források terhére fizethető ki.
(4) A kifizetések rendjét, a felhasznált nyomtatványokat az SZTE Gazdasági Szervezet főigazgatója utasításban határozza meg. A kifizetések számfejtését a HSZI az egyéb ösztöndíjak számfejtésével
együtt, a hallgatói munkaszerződés megérkezését követően végzi el.
Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése
26. §
(1) A nyelvvizsgadíj visszatérítést kérheti minden, az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló
nappali tagozatos, államilag támogatott vagy magyar állami (rész)ösztöndíjas teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben, felsőfokú vagy felsőoktatási szakképzésben,
illetve teljes idejű doktori képzésben részt vevő hallgató, amennyiben tanulmányainak ideje alatt
sikeres nyelvvizsgát tesz a Nyelvi Akkreditációs Központ (NYAK) által akkreditált és bejelentett
nyelvvizsgahelyeken vagy a Szegedi Tudományegyetem Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
és a NYAK által Szegeden meghirdetett, állami és államilag elismert nyelvvizsgaidőpontok valamelyikében.
(2) A nyelvvizsgadíj visszatérítések számát illetően nincs korlátozás, az (1) bekezdés szerinti hallgató valamennyi, a tanulmányai alatt letett, sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítésétkérheti.
(3) A nyelvvizsgadíj visszatérítést az (1) bekezdés szerinti tanulmányok befejezéséig, az erre rendszeresített formanyomtatványon lehet kérni. Az űrlapokat a Hallgatói Szolgáltató Irodán lehet
kérni, és ugyanoda kell leadni. A kitöltött űrlaphoz csatolni kell a sikeres nyelvvizsga bizonyítvány másolatát, az eredeti dokumentumokat a leadásnál a HSZI munkatársának be kell mutatni.
A visszatérítésekkel kapcsolatos adminisztrációt a HSZIvégzi.
(4) A visszatérítéseket az oktatási rektorhelyettes negyedévente hagyja jóvá, a jóváhagyott összegek az ösztöndíjakkal együtt kerülnek kifizetésre. A visszatérítési kérelmek beadásának időpontját az oktatási rektorhelyettes minden év januárjában hirdeti meg. A visszatérített összeg
megegyezik a sikeresen letett vizsgának a NYAK által meghatározott díjával.

III. fejezet
A hallgatók által fizetendő díjak és térítések
Általános szabályok
A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésdíjmentes szolgáltatásai
Nftv. 81. §
(1) A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés keretében a hallgató által igénybe vehető szolgáltatások a
következők:
a) a képzési programban meghatározott oktatási és tanulmányi követelmények teljesítéséhez, az oklevél, illetve
doktori abszolutórium megszerzéséhez szükséges előadások, szemináriumok, konzultációk, gyakorlati foglalkozások, terepgyakorlatok első alkalommal történő felvétele, a beszámolók, vizsgák és a sikertelen beszámolók, illetve vizsgák egy alkalommal történő megismétlése, a záróvizsga letétele, továbbá a fokozatszerzési eljárás a hallgatói jogviszony fennállása alatt, az 53. § (2) bekezdésben foglaltak szerint,
b) szakkollégiumi foglalkozások,
c) a felsőoktatási intézmény létesítményeinek - könyvtár és a könyvtári alapszolgáltatások, laboratórium, számítástechnikai, sport- és szabadidős létesítmények -, eszközeinek használata az ingyenes szolgáltatásokhoz
kapcsolódóan,
d) a felsőoktatási szakképzésben a gyakorlati képzéshez biztosított munkaruha, egyéni védőfelszerelés (védőruha)
és tisztálkodási eszköz, más képzésben az egyéni védőfelszerelés (védőruha) és tisztálkodási eszköz,
e) a hallgatói tanácsadás,
f) a képzéssel, illetve doktori fokozatszerzéssel kapcsolatos valamennyi okirat első alkalommal történő kiadása,
amennyiben kormányrendelet a hallgatóra kedvezőbb feltételt nem állapít meg.
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(2) Amagyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés keretében - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - a
felsőoktatási intézmény nem kérhet igazgatási szolgáltatási díjat (pl. beiratkozásidíj).
(3) Ha magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgató valamely EGT-államban olyan részképzésben vesz részt, amelyben folytatott tanulmányai a hazai felsőoktatási intézmény képzésébe beszámíthatók, a
hallgató a külföldi tanulmányok idejére - a (4) bekezdésben meghatározottak szerint - attól a felsőoktatási intézménytől, amellyel hallgatói jogviszonyban áll, ösztöndíjat kaphat.
(4) A hallgató akkor jogosult az (3) bekezdésben meghatározott ösztöndíjra, ha külföldi tanulmányait a felsőoktatási intézmény hozzájárulásával kezdte meg.
(5) A (3) bekezdésben meghatározott ösztöndíj a képzési támogatás terhére adható. Az ösztöndíj adományozásáról
nyilvános pályázat útján kell dönteni.
A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés térítési díjfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatásai
Nftv. 82. §
(1) A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés keretében a hallgató által térítési díj fizetése mellett igénybe
vehető:
a) az alap- és mesterképzés tantervében magyar nyelven meghatározott, magyar nyelven oktatott ismereteknek - a
hallgató választása alapján - nem magyar nyelven történő oktatása,
b) a felsőoktatási intézmény eszközeivel előállított, a felsőoktatási intézmény által a hallgató részére biztosított, a
hallgató tulajdonába kerülő dolog (pl. sokszorosított segédletek),
c) a felsőoktatási intézmény létesítményeinek (könyvtár, laboratórium, számítástechnikai, sport- és szabadidős létesítmények), eszközeinek használata az ingyenes szolgáltatásokon kívülikörben,
d) a kötelező, illetve e törvény alapján a felsőoktatási intézmény által kötelezően biztosítandó mértéken felül felvehető kreditértéket eredményező képzés.
(2) A felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzata az ugyanabból a tantárgyból tett harmadik és további
vizsgát, előadások, szemináriumok, konzultációk, gyakorlati foglalkozások, terepgyakorlatok ismételt felvételét, a
térítési és juttatási szabályzata a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott kötelezettség elmulasztását
vagy késedelmes teljesítését fizetési kötelezettséghez kötheti. A fizetési kötelezettség mértéke esetenként nem haladhatja meg teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) öt százalékát.
(3) Az (1)-(2) bekezdés alapján kérhető térítési díj megállapításának rendjét a térítési és juttatási szabályzatban kell
meghatározni, azzal a megkötéssel, hogy annak kumulált összege - az (1) bekezdés a) pontban foglalt szolgáltatás
figyelembevétele nélkül - nem lehet magasabb, mint az önköltség fele.
(4) A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott hallgató a vendéghallgatói jogviszonyának keretében is a 81. §- ban
és az (1)-(3) bekezdésben meghatározottak szerint vehet részt azoktatásban.

27. §
(1) Az 1. § (1)–(3) bekezdésében említett hallgatók – az Nftv. és a Korm. rendelet keretei között,
ezen Szabályzat szerint – költségtérítést, önköltséget, illetve egyéb díjakat fizetnek. Az államilag támogatott vagy magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgatótól költségtérítés nem szedhető.
(2) A hallgatók által fizetendő díjak jogcímeit e Szabályzat határozza meg, mértékéről, a fizetendő
díjakból származó bevételek felosztásának elveiről, módjáról a Szabályzatban megjelölt testület, illetve az egyes karok tanácsai rendelkeznek.
(3) A hallgatók által fizetendő díjak jogcímeit, feltételeit és mértékét, a fizetendő díjakra vonatkozó
kedvezmények és mentességek feltételeit egy tanévre (tíz hónapos oktatási időszakra) kell megállapítani legkésőbb a tanévet megelőzően május 31-ig és azokat az Egyetemen szokásos módon
közzé kell tenni.
(4) A hallgató az (1) bekezdésben meghatározott díjakat és térítéseket – a díj megállapítója által előírt határidőig – köteles befizetni.
(5) Amennyiben a hallgató nem teljesíti a tanulmányi előrehaladáshoz kötődő fizetési kötelezettségeit (II. kategória), valamint az önköltség, illetve költségtérítés díját a meghatározott fizetési feltételek mellett nem fizeti meg, a félévi vizsgáit nem kezdheti meg. A tanulmányi előrehaladáshoz kötődő fizetési kötelezettségek részletes felsorolását és a díjak mértékét a 2. sz. melléklet tartalmazza.
(6) Nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató, aki az Egyetemmel szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem tett eleget.
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(7) Téves díjmegállapítás miatt a hallgató (volt hallgató) a díj megállapításától számított 15 naptári
napon belül fellebbezést nyújthat be a kar dékánjához. A fellebbezést a dékán 8 munkanapon
belül bírálja el.
(8) Amennyiben a fellebbezés során bebizonyosodik a téves díjmegállapítás, az erről szóló határozat meghozatalával egyidejűleg intézkedni kell a fizetési kötelezettség törléséről, illetve a tévesen befizetett összeg visszafizetéséről. A fellebbezés elutasítása esetén a befizetést az eredeti fizetési határidő szerint, ennek lejárta esetén a határozat meghozatalától számított 15 naptári napon belül kell teljesíteni.
(9) Amennyiben a hallgató a részére előírt fizetési kötelezettségénél többet fizetett be, akkor a többletet az Egyetem a bejelentést követő 30 naptári napon belül köteles visszafizetni. A hallgató a
többlet fizetését, a visszafizetés módjára vonatkozó kérését írásban jelezheti a díjat megállapító
szervezeti egység felé.
(10) A hallgatók által fizetendő díjak és térítések megállapításának jogszerűségét az Egyetem a Belső Ellenőrzési Osztály bevonásával rendszeresen ellenőrzi.
(11) Az (1) bekezdésben meghatározott díjakkal és térítésekkel kapcsolatos adminisztrációs teendőket a kari tanulmányi osztályok és a HSZI végzi az erre vonatkozó, külön szabályzatban meghatározott feladatmegosztás szerint. A szabályzat elkészítése az SZTE Gazdasági Szervezetének feladata, azt a rektor hagyja jóvá.
Költségtérítéses képzés
Az önköltséges képzés önköltség-fizetés, illetve térítési díjfizetés ellenében igénybe vehető szolgáltatásai Nftv.
83. §
(1) Ha a hallgató önköltséges képzésben vesz részt, a 81. § (1)-(2) bekezdésében meghatározottakért önköltséget, a
82. § (1)-(2) bekezdésben felsoroltakért térítési díjat kell fizetnie.
(2) A térítési díj megállapításának és módosításának rendjét a térítési és juttatási szabályzatban kell meghatározni,
amely alapján a hallgató és a felsőoktatási intézmény megállapodásban rögzíti a térítési díjösszegét.
(3) Vissza kell fizetni a befizetett önköltség szervezeti és működési szabályzatban meghatározott arányos részét, ha a
hallgató a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott időpontig bejelenti, hogy megszünteti vagy szünetelteti hallgatói jogviszonyát.
(4) A szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni azokat a szabályokat, amelyek alapján a rektor dönt az
önköltséges képzésben részt vevő hallgató esetén a tanulmányi eredmények alapján járó és a szociális helyzet
alapján adható kedvezményekről, a részletfizetés engedélyezéséről.
(5) A felsőoktatási intézmény a szerződő fél által megjelölt személyekkel hallgatói jogviszony létesítése céljából megállapodást köthet. Ilyen megállapodás alapján hallgatói jogviszony azzal létesíthető, aki egyébként az e tör- vényben meghatározott feltételeknek megfelel. A megállapodásban ki kell kötni, hogy a hallgatók képzésével kapcsolatos valamennyi költséget a szerződő fél fizeti ki.
Korm. rendelet 36. §
(5) Azoktól a hallgatóktól, akik a 2000/2001-es és a 2001/2002-es tanévben létesítettek hallgatói jogviszonyt és államilag finanszírozott képzésben kezdték tanulmányaikat, de már nem számítanak államilag támogatott hallgatónak, amennyiben a megkezdett képzés legfeljebb nyolc féléves volt, a megkezdett képzésben további két féléven keresztül, egyéb esetekben három féléven keresztül költségtérítési díj nem szedhető. Ezen hallgatókat – amennyiben
a képzésben 2007. szeptember 1-jéig költségtérítés fizetésére nem voltak kötelezve – ezt követően a további félévekben csak a felsőoktatási intézmény szabályzatának ilyen értelmű kifejezett rendelkezése esetén lehet költségtérítés fizetésére kötelezni.

28. §
(1) Költségtérítéses vagy önköltséges képzésben részt vevő hallgatók:
a) a felvételi eljárás során költségtérítéses vagy önköltséges képzésre felvett hallgatók,
b) a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján költségtérítéses vagy önköltséges képzésre átsorolt hallgatók,
c) a nem állami ösztöndíjas külföldi hallgatók,
d) a Tanulmányi Bizottság döntése alapján átvétel vagy szakváltás útján költségtérítéses vagy
önköltséges képzésre átsorolt hallgatók.
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(2) A Korm. rendelet 36. § (5) bekezdés szerinti hallgató a bekezdésben leírt mentességi időszak
túllépése esetében költségtérítés vagy önköltséges megfizetésére kötelezhető, ennek megállapításakor a (3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.
(3) A költségtérítés vagy önköltséges mértékét a Kari Tanács tanévenként és szakonként állapítja
meg. A második, illetve további évfolyamokon – a képesítési követelményekben meghatározott
képzési időt meghaladó legfeljebb két félév időtartamon keresztül – a költségtérítés vagy önköltséges legfeljebb az előző tanévben megállapított díjnak a Központi Statisztikai Hivatal által az
előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindexszel növelt összege lehet. A költségtérítés
összegét a megelőző tanév május 31-ig az Egyetemi Értesítőben, valamint a karon szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.
(4) A hallgató és az Egyetem a hallgató beiratkozásával egyidejűleg költségtérítési szerződést köt. A
szerződésben meg kell határozni a hallgató által az első tanévben fizetendő díjat, térítéseket, a
fizetési kötelezettség feltételeit. A költségtérítéses képzésben a hallgatói jogviszonyból eredő
jogokra és kötelezettségekre alkalmazni kell a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII., a felnőttképzésről szóló 13-§-ában foglaltakat is, azzal az eltéréssel, hogy a szerződésnek tartalmaznia kell a következőket is: a költségtérítés összegét, a költségtérítésért járó szolgáltatásokat, a
befizetett költségtérítés visszafizetésének feltételeit.
(5) A költségtérítési vagy önköltségi szerződésekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat a HSZI
látja el. A szerződést valamint az azzal kapcsolatos dokumentumokat a tanulmányok be- fejezését követően 10 évig meg kell őrizni. A költségtérítési vagy önköltségi szerződési minta jelen
szabályzat 3. számú melléklete.
(6) Amennyiben a hallgató a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 6.3 és 6.4 pontjai szerint passzív félév igénybe vételét kéri, hallgatói jogviszonyát szünetelteti vagy megszünteti, az általa az adott
félévre befizetett költségtérítésnek a kari szabályzatban meghatározott arányos részevisszajár.
(7) A költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató a Szabályzat 32. §-ban leírt kedvezményeket
nem veheti igénybe, ha az egyetemen a megkezdett féléveinek a száma – beleértve az államilag
támogatott képzés idejét is – meghaladja a tizenhat félévet. Nem kell alkalmazni ezt a rendelkezést annál, aki a hallgatói jogviszonya megszűnését követő öt év eltelte után létesít új hallgatói
jogviszonyt.
(8) A 2006. december 1-je előtt hallgatói jogviszonyt létesítő
a) államilag nem támogatott, költségtérítéses képzésben részt vevő, az adott félév első napján
terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesülő hallgatók, valamint
b) közismereti tanári vagy hittanár-nevelő szakon egyszakos tanári oklevéllel már rendelkező
magyar állampolgárságú hallgatók esetében a második közismereti tanári szakképzettség
megszerzésére irányuló szakon az adott tanári szak képesítési követelményeiben meghatározott időtartamban költségtérítés fizetési kötelezettség nem állapítható meg.
(9) A (8) bekezdésben felsorolt hallgatók a kedvezményre jogosultságuk tényét – az ezt igazoló dokumentumokat bemutatásával egyidejűleg – a beiratkozáskor, de legkésőbb az adott félévi kurzusfelvételi időszak végéig jelezhetik a kar Tanulmányi Osztályán.
Kollégiumi térítési díj
Korm. rendelet 23. §
(1) Az intézmény térítési és juttatási szabályzatában meghatározott kollégiumi díj havi összege az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók és az államilag támogatott doktori képzésben részt vevő hallgatók esetében hallgatónként nem lehet magasabb, mint a kollégiumi normatíva éves összegének
a) az I. kategóriába sorolt férőhely esetén 8%-a;
b) a II. kategóriába sorolt férőhely esetén 10%-a;
c) a III. kategóriába sorolt férőhely esetén 12%-a;
d) a IV. kategóriába sorolt férőhely esetén 15%-a.
(2) A kollégiumi alapszolgáltatásként legalább a jogszabályban a kollégium, illetve diákotthon működésének engedélyezéséhez előírt feltételek folyamatos biztosítását és működtetését, továbbá a személyi számítógépek, szóra koztató elektronikai eszközök, valamint a kisfogyasztású háztartási eszközök üzemeltetési lehetőségét kell érteni.
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29. §
(1) A kollégiumi elhelyezésért fizetendő térítési díjat kell fizetni, amelynek összegét tanévenként az
SZTE Kollégiumi Szabályzatában megjelöltek figyelembe vételével, az EHJB és a Kollégiumi
Bizottság előzetes véleményezését követően a Szenátus határozza meg az EHÖK egyetértése
mellett. Az így megállapított, havonta fizetendő kollégiumi térítési díjakat a Szabályzat 1. számú
melléklete tartalmazza.
(2) A kollégiumi térítési díj a kollégium komfortfokozatához igazodik, amelyet az SZTE Kollégiumi Szabályzat rendelkezései alapján kell megállapítani.
(3) A kollégiumi díj fizetése szempontjából a kollégiumból való kiköltözés esetén minden megkezdett hónap teljes hónapnak számít. Kollégiumi beköltözés esetén a tárgyhónap tizenhatodik napjától félhavi térítést kell fizetni.
(4) A kollégiumi elhelyezést nyert hallgató a tárgyhavi kollégiumi díját köteles befizetni a hónap tizenötödik napjáig. A szeptemberre és októberre esedékes kollégiumi díjat legkésőbb október 15ig kell befizetni.
(5) Az a hallgató, aki a kollégiumi díjfizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a kollégiumi díjon felül a 2. számú melléklet szerinti díjat köteles fizetni.
(6) Azonnali hatállyal megszüntetendő a kollégiumi jogviszonya annak a hallgatónak, aki önhibájából két egymást követő kollégiumi díjfizetési határidőt elmulaszt. A jogviszony megszüntetése a
hallgató eredménytelen felszólítása és szociális helyzetének vizsgálata után történhet meg. A
kollégiumi jogviszony megszüntetéséről az igazgató írásban értesíti a hallgatót, aki azonnali hatállyal köteles a kollégiumból kiköltözni és a tartozását megfizetni. Ha a hallgató a tartozását a
kiköltözéskor sem rendezi, a tartozás behajtásával kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint kell eljárni. Az előbbi szabályokat kell alkalmazni a kollégiumokból bármely okból távozó és maguk után díjhátralékot vagy egyéb anyagi tartozást hagyó hallgatókra is.
(7) Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a Kollégiumi Szabályzat 3/C §-a alapján – keretet kell
képezni annak érdekében, hogy kivételes esetben, egyedi kérelemre – szociális helyzettől függően – a megadott kategóriához tartozó kollégiumi térítési díjtól el lehessen térni. A támoga- tás
pályáztatására és felosztására vonatkozó részletes szabályokat az SZTE Kollégiumi Szabályzata
tartalmazza.
(8) A kollégium elhelyezés igénybevételére irányuló pályázati kérelmekről az SZTE Kollégiumi
Szabályzata alapján kialakított pontrendszer alapján kell dönteni.
Késedelmi, ügyviteli díjak, egyéb díjak és térítések
30. §
(1) A hallgató a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban, illetve más szabályzatban rögzített kötelezettség elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén – ezen Szabályzat 2. számú mellékletében
meghatározott – díjat köteles fizetni.
(2) A fizetendő díjakat tanévenként, az EHÖK egyetértésével a Szenátus fogadja el. Egyetértés hiányában az előző évi díjtételek érvényesek. A fizetési kötelezettség mértéke esetenként nem haladhatja meg teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) öt százalékát. A Szabályzat szerint kérhető díjak kumulált összege nem lehet magasabb, mint az önköltség
fele.
(3) Az Egyetem az (1)-(2) bekezdésen kívül olyan szolgáltatásokért megállapíthat díjakat, amelyek
nem kapcsolódnak a képzési és kimeneti követelményekhez, illetve a tantervekben foglalt tantervi kötelezettségek teljesítéséhez. Az így megállapított díjak mértékével kapcsolatban az
EHÖK-nek egyetértési joga van. Ezen díjak mértékét és kategóriáját a 2. sz. melléklet tartalmazza.
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Fizetési kedvezmények, mentességek
Nftv. 43. §
(1) A hallgató joga, hogy a jogszabályokban és az intézményi szabályozásban meghatározottak szerint teljes körű,
pontos és hozzáférhető formában információt kapjon a tanulmányai megkezdéséhez és folytatásához, kialakítsa
tanulmányi rendjét, igénybe vegye a felsőoktatási intézményben elérhető képzési lehetőségeket, kapacitásokat; állapotának, személyes adottságainak, fogyatékosságának megfelelő ellátásbanrészesüljön.
(2) A hallgató kötelessége, hogy
a) megtartsa a felsőoktatási intézmény szabályzataiban foglaltakat,
b) tiszteletben tartsa a felsőoktatási intézmény hagyományait.
(3) A hallgató a felsőoktatási intézmény irányában teljesítendő fizetési kötelezettségének teljesítéséhez részletfizetési
kedvezményre, halasztásra, mentességre a szervezeti és működési szabályzatban foglalt feltételek és eljárás szerint
a rektornak - a fenntartó tájékoztatása mellett meghozott - döntése alapjánjogosult.
Korm. rendelet 4. §
(1) A hallgató fizetési kötelezettségének teljesítéséhez mentességet, részletfizetési kedvezményt, halasztást kérelme
alapján kaphat.
(2) A hallgató szociális alapon – az intézmény térítési és juttatási szabályzatában meghatározottak szerint – az alábbi
fizetési kötelezettségek esetén részesülhet részletfizetési kedvezményben vagy engedélyezhető részére a fizetési kötelezettség halasztása:
a térítési díj,
a kollégiumi díj.
(3) A hallgató tanulmányi teljesítménye alapján – az intézmény térítési és juttatási szabályzatában meghatározottak
szerint – mentesíthető a fizetési kötelezettség alól
b) az Nftv. 82. §-ában foglaltak szerint igénybe vett szolgáltatások térítésidíja esetében.
(4) A kollégiumi díj befizetésének kötelezettsége alól szociális helyzete miatt mentesülhet az a hallgató, aki hátrányos helyzetű, aki árva, aki családfenntartó, vagy akinek gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg. Az intézmény
a kollégiumi munkát végző hallgató számára a kollégiumi díjból kedvezményt, mentességet biztosíthat a térítési és
juttatási szabályzatában meghatározottakszerint.
(5) Nem adható mentesség, részletfizetési kedvezmény vagy halasztott fizetési lehetőség az Nftv. 82. § (2) bekezdése
alapján a térítési és juttatási szabályzatban meghatározott mulasztási és késedelmes teljesítési díj megfizetése
alól, továbbá a közösségi célú tevékenységben való részvétel alapján.
(6) A fizetési kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó kérelem tárgyában a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint létrehozott bizottság vagy az intézményi szabályzat hallgatói követelményrendszere részében
megjelölt szervezet jár el.
(7) A fizetési kötelezettség teljesítése tárgyában hozott döntésről határozatot kell hozni. A részletfizetési lehetőséget
biztosító határozatban rögzíteni kell a teljesítés határidejét és ütemezését, valamint az elmaradás következményeit. Elutasítás esetén a határozatban indokolni kell a döntést és tájékoztatást kell adni a jogorvoslati lehetőségről.

31. §
(1) A Szabályzat 28. §-ban meghatározott költségtérítés vagy önköltség, a 29. § meghatározott kollégiumi díj, valamint a 30. § (3) bekezdésében meghatározott fizetésével kapcsolatban a hallgató
fizetési halasztást, díj-, illetve részletfizetési kedvezményt, valamint fizetés alóli mentességet
kérhet.
(2) A hallgató a 28. §-ban, valamint a 30. §-ban meghatározott díjakra vonatkozó, az (1) bekezdés
szerinti kérelmét írásban nyújthatja be a díjat megállapító kar Tanulmányi Bizottságához, legkésőbb 15 nappal a díj befizetési határidejét megelőzően. A Kari Tanulmányi Bizottság 8 munkanapon belül dönt a benyújtott kérelem elbírálásáról.
(3) A (3) bekezdésben hozott döntés ellen a hallgató a közzétételtől számított 15 naptári napon belül fellebbezést nyújthat be a kar dékánjához. A fellebbezést a dékán 8 munkanapon belül bírálja el.
(4) A fizetési halasztás, díj-, illetve részletfizetési kedvezmény, valamint fizetés alóli mentesség engedélyezésének feltételeit, mértékét és megállapításának módját a Kar szabályzatban határozza
meg. A benyújtott kérelem elbírálása során figyelembe kell venni a hallgató tanulmányi eredményét, valamint szociális helyzetét.
(5) A hallgató a 29. §-ban meghatározott kollégiumi díj fizetési kötelezettsége tekintetében szociális alapon részletfizetési kedvezményben részesülhet vagy engedélyezhető részére a fizetési kö-
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telezettség halasztása. A hallgató erre vonatkozó egyéni kérelmét az érintett kollégium Kollégiumi Bizottságának nyújthatja be, amely 8 munkanapon belül dönt a benyújtott kérelem elbírálásáról. A Kollégiumi Bizottság a kollégiumi munkát végző hallgató számára a kollégiumi díjból
kedvezményt, mentességet biztosíthat az általa meghatározott és szabályzatban rögzített feltételek szerint.
(6) Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló személyeknek nyújtható kedvezmények feltételeit, mértékét és megállapításának módját rektori utasítás határozza meg.
A befizetett díjak felhasználása
Nftv. 60. §
(7) A hallgatói önkormányzat dönt működéséről, a működéséhez biztosított anyagi eszközök, állami támogatás és saját
bevételek felhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról, az intézményi tájékoztatási rendszer létrehozásáról és működtetéséről. A hallgatói önkormányzat részére érdekképviseleti tevékenysége körében utasítás nem adható.
Nftv. 82. §
(2) A felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzata az ugyanabból a tantárgyból tett harmadik és további
vizsgát, előadások, szemináriumok, konzultációk, gyakorlati foglalkozások, terepgyakorlatok ismételt felvételét, a
térítési és juttatási szabályzata a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott kötelezettség elmulasztását
vagy késedelmes teljesítését fizetési kötelezettséghez kötheti. A fizetési kötelezettség mértéke esetenként nem haladhatja meg teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) öt százalékát.
Korm.rendelet 2. §
(1) E rendelet alkalmazásában: h) saját bevétel:az Nftv. 82. § (1)–(2) bekezdése szerinti térítési díj, továbbá az intézményi szabályzatban meghatározott szolgáltatási díj, valamint az intézmény vállalkozási tevékenységének eredménye, gazdasági társaságtól kapott támogatásból származó bevétele, továbbá a pályázat útján kifejezetten ösztöndíj
fizetésére kapott támogatás;

32. §
(1) Az I. kategóriába tartozó díjakból befolyt bevételnek az áfa-tartalom és az állami befizetési
kötelezettség után az intézményt megillető részével az intézményi költségvetésben és a gazdálkodásra vonatkozó szabályok szerint jogosult egységek (központi egység, kar, kollégiumok stb.) rendelkeznek.
(2) A II. kategóriába tartozó díjak – a díjak beszedésével kapcsolatos költségekkel csökkentett öszszege minimum 50%-ának felhasználásáról – az adott Kar dékánjával való egyeztetés alapján a kari HÖK dönt, amelyet a hallgatói előirányzat növelésére fordíthat. A fennmaradó részből
25%-ot a HÖK működésére kell fordítani, 25%-ot pedig a dékáni hivatal használ fel.
(3) A III. kategóriába tartozó díj 50 %-ával a kar, 50 %-ával a HÖK rendelkezik.
(4) A HSZI a II. és III. kategóriába tartozó díjakból befolyó összeg hallgatói önkormányzatokra
jutó részét egy erre a célra központilag létrehozott témaszámhoz rendeli, amelynek felhasználásról az SZTE EHÖK Elnöksége dönt.
(5) A Szabályzat 29. §-ban meghatározott kollégiumi díj bevétel, valamint a kollégiumi szálláshelyek értékesítéséből befolyt bevétel felhasználásának elveit és kereteit a Szenátus határozza
meg azzal, hogy a felmerülő költségek levonása után ezeket a bevételeket elsődlegesen a
komfortfokozat növelésére, a kollégium infrastruktúrájának fejlesztésére kell fordítani.
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IV.

fejezet Közreműködő testületek
Tanulmányi Bizottság
33. §

(1) Az Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározott Tanulmányi Bizottság (a továbbiakban: TB) feladata a hallgatók által fizetendő díjakkal kapcsolatos (a kollégiumi díjak kivételével) kedvezmények, és mentességek feltételeinek megállapítása, a kedvezmények, mentességek iránti kérelmek elbírálása.
(2) A TB összetételére és működésére vonatkozóan a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban foglaltak
az irányadók.
Egyetemi Hallgatói Juttatási és Térítési Bizottság
34. §
(1) Az Egyetemi Hallgatói Juttatási és Térítési Bizottság (EHJB) feladata:
1.
a) a lakhatási támogatási normatíva felosztása, a Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatás felhasználásra vonatkozó irányelvek és javaslatok kialakítása,
b) a 10. §-ban meghatározott rendszeres szociális ösztöndíj, illetve ezen belül a lakhatási feltételek támogatásának pályáztatására és odaítélésére vonatkozó részletes szabályok megállapítása, az ezzel kapcsolatos egyetemi szintű feladatok koordinálása,
c) a szakmai, tudományos ösztöndíj adományozása alapelveinek meghatározása,
d) a Bursa Hungarica Ösztöndíjjal kapcsolatos egyetemi szintű feladatok koordinálása,
2.
e) javaslattétel a kollégiumi ellátásért fizetendő térítési díjak összegére,
f) a kari Hallgatói Jóléti Bizottságok munkájának koordinálása.
(2) Az EHJB által megalkotott szabályzatokat az EHÖK előterjesztésében, és egyetértésével a Szenátus fogadja el.
(3) Az EHJB szavazati joggal bíró tagjai: az EHÖK elnöke, az EHÖK által delegált egy fő hallgató,
az SZTE Gazdasági Szervezetének képviselője, a rektor által delegált egy fő tag, valamint a kollégiumoknak az EHÖK által delegált egy fő hallgatói képviselője. Napirendtől függően az EHJB
szavazati joggal bíró tagja más személyt meghívhat az ülésre, amely meghívott személy az ülésen tanácskozási joggal vehet részt.
A bizottság elnöki tisztségét az SZTE-vel közalkalmazotti jogviszonyban álló oktatói közül az
EHÖK elnök egyetértésével a kancellár jelöli ki és menti fel.
Az elnöki tisztségre történő kijelölés egy évre szól, és többszörösen megújítható.
(4) Az EHJB jogszabály vagy szabályzatellenes döntésével szemben a hallgató a kézhezvételtől, illetve a kihirdetéstől számított 15 napon belül jogorvoslattal élhet az SZTE hallgatói jogorvoslati
kérelmek benyújtásának és elbírálásának eljárási rendjének szabályzatában meghatározottak szerint.
Kari Hallgatói Jóléti Bizottság
35. §
(1) A Kari Hallgató Jóléti Bizottságok feladata a EHTB által meghatározott elvek és szabályok szerint a kari lakhatási és szociális támogatási keretek felosztása, valamint a jelen Szabályzatban
meghatározott feladatok elvégzése. Ennek során a KHJB az alábbi támogatások megállapítása
során működik közre.
a) tanulmányi ösztöndíj,
b) pénzbeli állandó szociális ösztöndíj,
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c) rendkívüli szociális ösztöndíj,
d) kiemelkedő szakmai és tudományos tevékenységért adott ösztöndíj,
e) szakmai gyakorlaton adható ösztöndíj kiegészítés,
f) köztársasági ösztöndíj javaslatok,
g) jelen szabályzatban meghatározott, egyéb egyszeri pénzbeli juttatások.
(2) A KHJB testületének összetételéről a kari hallgatói önkormányzatok ügyrendje, működésének
szabályairól az EHJB ügyrendje rendelkezik. A KHJB joga, hogy üléseire tanácskozási joggal
oktatót meghívjon, különösen a Kar dékánját, dékánhelyetteseit. KHJB köteles a Kar vezető testületeinek bármely kérdésére válaszolni. A pályáztatás kapcsán keletkező valamennyi dokumentumba az érintett kar dékánjának betekintési joga van.
(3) A KHJB jogszabály vagy szabályzatellenes döntésével szemben a hallgató az SZTE hallgatói
jogorvoslati kérelmek benyújtásának és elbírálásának eljárási rendjének szabályzatában meghatározottak szerint jogorvoslattal élhet.

V. fejezet
Vegyes és záró rendelkezések
36. §
(1) A jelen Szabályzat és mellékletei a kihirdetéssel lép hatályba. Kihirdetésnek minősül az Egyetem központi honlapján (http://www.u-szeged.hu/) történő közzététel. A Szabályzat a következő linken érhető el folyamatosan: http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok.
(2) A Szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az egyetem hallgatói részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló, a Szenátus által
101/2015. sz. határozattal elfogadott szabályzat.
(3) Jelen szabályzatot a Szenátus az EHÖK egyetértésével fogadja el, illetve módosítja.
(4) A szabályzat mellékletei:
1. sz. melléklet: A kollégiumi térítési díjak
2. sz. melléklet: A hallgatókat terhelő fizetési kötelezettségek
3. sz. melléklet: Költségtérítési szerződés minta
4. sz. melléklet: Az államilag támogatott és költségtérítéses képzési forma közötti átsorolás
rendje
5. sz. melléklet: Az Idegennyelvi Kommunikációs Intézetben felvehető nyelvi kurzusok térítési
díja
6. sz. melléklet: A Sportközpontban felvehető testnevelés kurzusok térítési díja
7. sz. melléklet: Az önköltség/költségtérítés befizetésének ügyrendje
8. sz. melléklet: A külső forrásokból támogatott tudományos ösztöndíj feltételeiről és megállapításáról
Záradék:
A jelen Szabályzat a Szegedi Tudományegyetem Szenátusa 2015. év december 21-ei ülésén hozott
235/2015. számú SZ-határozatával módosított szöveget tartalmazza.

Prof. Dr. Szabó Gábor s. k.
rektor

Dr. Dömötör Máté s. k.
az SZTE kancellárja helyett
általános jogkörrel eljáró
igazgatásszervezési és szolgáltatási főigazgató
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1. sz. melléklet:
A kollégiumi térítési díjak
Kollégiumi térítési díjak – 2015/2016. tanév (Ft/fő/hó)
Kollégium
1. Apáthy István
I. kat.
2. id. Jancsó Miklós
I. kat.
3. Béke utcai kollégium I. kat.
4. Madzsar József
Koll. II. kat.
5. Semmelweis Ignác
Koll. I. kat.
6. Herman Ottó Koll.
I. kat.
7. Károlyi M. Koll. I.
kat.
8. Móra F Szakkoll. I.
kat.
9. Eötvös L. Koll. II.
kat.
10. Öthalmi Diáklak.
I. kat.
11. JGYPK Teleki B.
Koll. I. kat.
12. MK kollégium
I. kat.
13. MGK Koll.
I. kat.

Államilag
támogatott h.

Költségtérítéses
/önköltséges h.

Ösztöndíjas
doktorandusz h.

9 320

15 800

12 600

9 300

14 000

11 200

9 800

14 000

11 700

10 500

15 700

12 600

9 320

16 500

Rezidens hallg. / PhD
12.600

9 320

9.915

11 187

9 320

9 915

10 965

9 320

10 430

10 770

10 475

10 475

10 475

9 320

9 915

10 678

9 320

9 722

9 478

9 320

10 430

10 950

9 320

12 200

Áll. tám. PhD-hall.
10 170

Kiegészítés:
1. A költségtérítéses hallgatók által fizetendő térítési díjat a kollégiumok saját hatáskörükben határozhatják
meg az egyetemi Kollégiumi Szabályzat által meghatározott keretek között azzal, hogy a térítési díj nem lehet alacsonyabb az államilag támogatott hallgatók által fizetendő térítési díj összegénél, és nem haladhatja
meg az adott kollégiumi férőhelyhez tartozó állami normatívának és az államilag támogatott hallgatók által
fizetendő térítési díj együttes összegét.
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2. sz. melléklet:
A hallgatókat terhelő fizetési kötelezettségek
Az önköltségre, a költségtérítésre és a kollégiumi díjra vonatkozó díjtételek nélkül
Típus (*)

Díj megnevezése

Összege
(Ft/alkalom)
A felvételi tájékoztató alapján.
Jelen szabályzat
1. sz. mellékletében meghatározott
összegben
1000,– Ft

Összegnövekedés

–

III

1000,– Ft

–

III

Az adott tárgy második és
további felvételekor vethető ki.

3000,– Ft

–

II

A díj mértéke kreditpontonként
értendő, a felvett kreditekre

Záróvizsga ismétlés

5000,– Ft

–

II

A díj mértéke záróvizsga részenként értendő

Záróvizsga, tanítási gyakorlat
beosztás módosítása
Kurzusleadás
kérelemre határidő után, kurzusonként
Szakmai, tanítási
gyakorlatra határidő utáni jelentkezés
Egyéb tantervi
kötelezettségre
történő késedelmes bejelentkezés
Záróvizsgára
történő késedelmes jelentkezés
Évfolyam-, szakdolgozat késedelmes leadása
Fizetési határidő
elmulasztása
miatti felszólítás
kiküldése
Kollégiumi díj 10
napot meghaladó,
határidőn túli
befizetése
Költségtérítés/önköltség 10 napot
meghaladó, határidőn túli befizetése
Egyes képzési
elemek (kurzusok,
tantárgyi leírások, stb.) hitelesített leírása idegen
nyelven

1500,– Ft

–

II

Csak a már meghirdetett időpontok közötti váltásra vonatkozik, mértéke vizsgarészenként értendő

1000, –Ft

–

III

1500,– Ft

+500,– Ft naponta, maximum
5500,– Ft

III

1500,– Ft

+500,– Ft tantárgyanként

III

1500,– Ft

+500,– Ft naponta, maximum
5500,– Ft

III

1500,– Ft

III

1000,– Ft

+500,– Ft naponta, maximum
5500,– Ft
–

I

HSZI

1500,– Ft

–

I

HSZI

5000,– Ft

–

I

HSZI

1000,– Ft

–

I

Képzési elemenként

Önköltség, költségtérítés
Kollégiumi díj

Tanulmányi kötelezettség teljesítése
Tanulmányi kötelezettség teljesítése
Tanulmányi kötelezettség teljesítése
Tanulmányi kötelezettség teljesítése
Tanulmányi kötelezettség teljesítése
Tanulmányi kötelezettség teljesítése
Késedelmes ügyintézés
Késedelmes ügyintézés
Késedelmes ügyintézés
Késedelmes ügyintézés
Befizetések kezelése
Befizetések kezelése
Befizetések kezelése

Tanulmányi teljesítések további
igazolása

Ugyanabból a
tárgyból tett
harmadik és
további vizsga
Tantárgy újrafelvételi díj / tantárgyanként
Kredittúllépés
10% felett

Díj kategória
(**)
I

Megjegyzés

I
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Típus (*)

Díj megnevezése

Tanulmányi teljesítések további
igazolása

Tanulmányi idő
igazolása, egyéb
hallgatói igazolások kiadása angol
nyelven (példányonként)
Tanulmányi idő
igazolása, egyéb
hallgatói igazolások (index, kreditigazolás) kiadása
magyar nyelven
(példányonként)
Diploma másodlat, DS másolat

Tanulmányi,
teljesítések további igazolása

Tanulmányi,
teljesítések további igazolása
Tanulmányi köt.
teljesítése
Egyéb
Egyéb

Egyéb

Összege
(Ft/alkalom)
5000,– Ft

Összegnövekedés
–

Díj kategória
(**)
I

3000,– Ft

–

I

5000, –Ft

–

I

Nyelvi, illetve
testnevelés kurzus díja óránként
(45 perc)
Nem központi
felvételi eljárás
díja
Diplomaosztó
költsége hallgatónként

300, –Ft

I

a féléves önköltség max. 10 %-a.

I

max. 5000 Ft

I

Kredittúllépés
10% felett

3000,- Ft kreditpontonként

I

Megjegyzés

ld. a szabályzat 5-6. sz. mellékletét

az egyes szakokon a
kari HÖK-kel egyeztetve október 1-ig és
március 1-ig

(*) „Tanulmányi kötelezettség teljesítése” és az önköltség/költségtérítés típusú térítés be nem fizetése a vizsgajelentkezést
akadályozza.
(**) Díjkategóriák:
I. A befizetett díj a szolgáltató egységé (központi egység, kar, kollégiumok, stb);
II. A befizetett díj 75 %-ával a HÖK rendelkezik, 25 % a karé [30. § (5)];
III. A befizetett díj 50 %-ával a kar, 50%-ával a HÖK rendelkezik.
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3. sz. melléklet:
Költségtérítési szerződés minta
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4. sz. melléklet:
Az államilag támogatott és költségtérítéses képzési forma közötti átsorolás
rendjéről
Az SZTE EHÖK az SZTE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat 6.7. pontjában foglalt felhatalmazás
alapján az átsorolás rendjét az alábbiakban állapítja meg:
1.§ A szabályzathatálya
Jelen szabályzat hatálya kiterjed a Szegedi Tudományegyetemen tanulmányaikat folytató és a
Nemzeti Felsőoktatási törvényben (különösen: 48. § szakaszában), valamint annak felhatalmazása alapján „A Szegedi Tudományegyetem Hallgatói által fizetendő díjakról és térítésekről, valamint a részükre nyújtható egyes támogatásokról” szóló szabályzata 6. § (9) bekezdése, továbbá az SZTE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat 6.7. pontja alapján államilag támogatott és
költségtérítéses képzési forma közötti átsorolási kötelezettség hatálya alá eső hallgatókra, az
ezen kötelezettségeket előíró jogszabályokban és szabályzatokban foglaltak szerint.
2.§ Átsorolási egységek meghatározása
(1) Az átsorolási egységeket az EHÖK elnöksége - a kari HÖK testületek javaslatára, határozattal - úgy határozza meg, hogy a hallgatói teljesítések összemérhetők legyenek. Az EHÖK
elnöksége - az Nftv alapján - az átsorolási egységeket képzési egységbe, majd kari egységbe végül egyetemi egységbe állítja; ezen meghatározásokat e szabályzat 1.sz. melléklete tartalmazza.
(2) A kari HÖK a következő évre vonatkozó, (1) bekezdés szerintijavaslatát legkésőbb az adott
év április 15-ig köteles az EHÖK részére eljuttatni. Ennek hiányában az adott (utolsó) évre
meghatározott átsorolási egységek irányadóak a következő évre nézve.
3. § A költségtérítéses képzési formába átsorolandó hallgatók meghatározása
(1) Költségtérítéses státuszba (képzési formába) kell sorolni a hallgatót, ha az utolsó két bejelentkezett félévben nem teljesítette a képzési kimeneti követelmények szerinti ajánlott tantervében előírt éves kreditmennyiség legalább 50%-át.
(2) Az átsorolási sokaságot átsorolási egységenként kell meghatározni.
(3) Amennyiben az átsorolási egységben az átsorolandó hallgatók száma meghaladja az átsorolási egység 15%-kát, úgy 4. §-ban részletesen meghatározott elv alapján az átsorolási egységben legrosszabbul teljesítő 15% kerül átsorolásra.
(4) Azonos korrigált kreditindexű tanulmányi teljesítés esetén - ahol nem érvényesül a 4. § (2) úgy a határon azonosan teljesítő hallgatókat átsorolni nem lehet.
4. § A rangsorolás módja
(1) Az átsorolási egységben tanulmányaikat folytató hallgatók tanulmányi teljesítményük mérésére a korrigált kreditindexet kell használni.
(2) Az azonos korrigált kreditindexű hallgatók esetében meg kell vizsgálni a kreditindexek értékét, és ezek egyenlősége esetében egymás közt rangsorolni nem lehet.
(3) A rangsorolást a (2) bekezdésben rögzítettek szerint el kell végezni az 1. számú mellékletben rögzített képzési, kari és egyetemi egységek tekintetében is.
(4) Az 51/2007. (III. 26.) kormányrendelet 29. § (7) hatálya alá tartozó hallgatók államilag támogatott képzési formába sorolását meg kell tagadni.

109. SZÁM

EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 3317

§ Az államilag támogatott képzési formába átsorolandó hallgatók meghatározása
(5) A 3.§ (1)-(3) bekezdések alapján meghatározott költségtérítéses képzési formába átkerült
hallgatók (államilag támogatott) helyét az intézmény költségtérítéses hallgatókkal tölti fel,
költségtérítéses képzésből államilag támogatott képzésbe történő átsorolás alapján.
(6) Az átsorolás a 4. §-ban meghatározott rangsor szerint történik.
(7) Amennyiben az államilag támogatott képzési formából átsorolandó hallgatók száma – átsorolási egységen belül - több, mint a költségtérítéses képzésből átsorolt hallgatók száma, úgy
a 2. § szakaszban meghatározott (1. sz. mellékletben rögzített) képzési, kari, egyetemi egységből kell átsorolni, szintén a 4. § szakasz szerinti rangsorolás alapján.
5. § Jogorvoslati lehetőség
(1) Jogorvoslati eljárás indítható az átsorolásról hozott döntés ellen, ha a döntés nem az átsorolásról elfogadott eljárási rend szerint történt,
(2) A jogorvoslati kérelem elbírálása az SZTE a hallgatói jogorvoslati kérelmek benyúj- tásának és elbírálásának rendjéről szóló Szabályzat hatálya alá tartozik.
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5.sz. melléklet:
1. §
(1) Az SZTE-re beiratkozott hallgató az SZTE-n fennálló jogviszonya időtartamán belül összesen heti 16 óra (16 x 45 perc) nyelvi kurzus ingyenes felvételére jogosult. A nyelvi kurzusok
felvétele bármelyik aktív félévben, bármilyen óraszámban, bármilyen, az adott félévben
meghirdetett nyelvi óra felvételével történhet.
(2) Felsőoktatási szakképzésben a hallgató a fentiektől eltérően legfeljebb heti 8 óra, mesterképzésben – amennyiben a hallgató nem az SZTE-n teljesített alapképzéses oklevéllel rendelkezik – legfeljebb heti 6 óra nyelvi kurzus ingyenes felvételére jogosult.
2. § Mesterszakos képzésben, vagy további (párhuzamos) képzésben a hallgató (amennyiben újabb
felvételi eljárást követően létesít további – párhuzamos – jogviszonyt) a még fel nem használt
ingyenes óraszám erejéig jogosult nyelvi kurzus ingyenes felvételére.
3. § A doktorandusz hallgatók ingyenes nyelvi képzését az SZTE Doktori szabályzata tartalmazza.
4. §
(1) A fentiek szerint meghatározott ingyenes nyelvi kurzusok óraszámán felül felvett nyelvi kurzusokért a hallgató (a tárgyfélévben) díjat köteles fizetni.
(2) Az eredendően (a fentiek szerint) ingyenes nyelvi kurzus költségét a hallgató (a tárgyfélévet
követően) kizárólag az alábbi esetekben köteles megtéríteni:
a) amennyiben a hallgató a kurzust a kurzusfelvétel lezárását követően kérelme alapján leadja;
b) amennyiben a hallgató a kurzust nem teljesíti.
Az ilyen módon kifizetett kurzus az ingyenesen igénybe vehető nyelvi kurzusok számába
nem számít bele.
(3) A nem ingyenes nyelvi kurzusok hallgatói térítési díját jelen szabályzat 2. sz. melléklete tartalmazza.
(4)A (3) bekezdés szerinti hallgatói térítési díj ugyanazon félévben felvett ugyanazon nyelvi kurzus alapján (a 4. § szerinti több eset egyidejű fennállása esetén is) kizárólag egyszeresen
számítható fel.
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6. sz. melléklet:
A Sportközpontban felvehető testnevelés kurzusoktérítési díja
1. § A felsőoktatási szakképzésre, valamint az alap- és osztatlan képzésre felvett hallgató két féléven
át félévente 1 (egy) testnevelési kurzus ingyenes felvételére jogosult; ennek nem teljesítése
vagy „felmentés”, „sportolói kikérő” útján történő teljesítése esetén további (akár az oklevél
megszerzéséhez kritérium-feltételként előírt) testnevelési kurzusok teljesítése kizárólag térítési
díj ellenében lehetséges.
2. § Mesterszakos képzésben, vagy további (párhuzamos) képzésben (amennyiben a hallgató újabb
felvételi eljárást követően létesít további – párhuzamos – jogviszonyt) a hallgató a még fel nem
használt ingyenes óraszám erejéig jogosult testnevelés kurzus ingyenes felvételére.
3. § Amennyiben a hallgató
a) egy félévben egynél több testnevelés kurzust vesz fel; vagy
b) a fentiek szerinti ingyenes testnevelési kurzusokon túlmenően további testnevelés kurzus(oka)t vesz fel, a második vagy további kurzusokért térítési díjat köteles fizetni. A fizetendő díj mértékét jelen szabályzat 2. sz. mellékletetartalmazza.
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7. sz. melléklet:
Az önköltség/költségtérítés befizetésének ügyrendje
SZTE Juttatási-Térítési Szabályzat 27. §
(1) Az 1. § (1)–(3) bekezdésében említett hallgatók – az Nftv. és a Korm. rendelet keretei között, ezen Szabályzat szerint – költségtérítést, szolgáltatási és térítési díjakat fizetnek. Az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatótól költségtérítés nem szedhető.
(2) A hallgatók által fizetendő díjak jogcímeit e Szabályzat határozza meg, mértékéről, a fizetendő díjakból származó
bevételek felosztásának elveiről, módjáról a Szabályzatban megjelölt testület, illetve az egyes karok tanácsai rendelkeznek.
(3) A hallgatók által fizetendő díjak és térítések jogcímeit, feltételeit és mértékét, a fizetendő díjakra vonatkozó kedvezmények és mentességek feltételeit egy tanévre (tíz hónapos oktatási idő-szakra) kell megállapítani legkésőbb a
tanévet megelőzően május 31-ig és azokat az Egyetemen szokásos módon közzé kell tenni.
(4) A hallgató az (1) bekezdésben meghatározott díjakat és térítéseket – a díj megállapítója által előírt határidőig –
köteles befizetni.
(5) Amennyiben a hallgató nem teljesíti az (1) bekezdésben meghatározott fizetési kötelezettségét, úgy a félévi vizsgáit nem kezdheti meg.
(6) Nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató, aki az Egyetemmel szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem
tett eleget.

SZTE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat
6.2. Az egyetemen a hallgatói jogviszony alatt a tanulmányok folytatása szándékának minősül, ha a hallgató a szakjához
tartozó kurzusok közül legalább egy kredit értékűt felvesz a kurzusfelvételi időszak végéig. Ezen feltétel nem teljesülése következményeként a hallgatói jogviszonya az adott félévben szünetel. Ha a költségtérítéses hallgató befizetési
kötelezettségének nem tesz eleget a kurzusfelvételi időszak végéig, illetve ha nem rendelkezik a fizetés halasztására
engedéllyel, akkor hallgatói jogviszonya az adott képzési időszakban szünetel.

Nftv. 45. §
45. § (1) Ha a hallgató bejelenti, hogy a következő képzési időszakban hallgatói kötelezettségének nem kíván eleget tenni, illetve, ha a hallgató a soron következő képzési időszakra nem jelentkezik be, a hallgatói jogviszonya szünetel. A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév. A hallgató, a
tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint több alkalommal is élhet a hallgatói jogviszonyának szüneteltetésével.

1. §
(1) A kurzusfelvételi időszak (az ETR rendszerében történő jelentkezés) legfeljebb a szorgalmi időszak
kezdetét megelőző 2 héttől a szorgalmi időszak kezdete utáni második hét végig tart, a doktori képzésben azonban a kurzusfelvétel a szorgalmi időszak első 6 hetének végéig lehetséges.
(2) A hallgató által fizetendő bármilyen díj esetében a díjfizetésről szóló hivatalos értesítés dátumának a kivetés ETR-ben történő rögzítésének dátumát kell tekinteni.
2. §
(1) Azt a hallgatót,
a) akinek hallgatói jogviszony állapota a kurzusfelvételi időszak végéig nem aktív, és
b) nem jelentett be szüneteltetést (passzív félévet), és
c) az önköltség/költségtérítés első részletét nem fizette be,
d) nincs engedélye fizetési halasztásra vagy fizetési halasztás, kedvezmény iránti kérelmének elbírálása eredménytelenül lezárult (kérelmének elbírálása nincs folyamatban), a Szegedi Tudományegyetem (a kari Tanulmányi Osztály) legkésőbb a szorgalmi időszak 3. hetének végéig
felszólítja státuszának 2 héten belüli rendezésére. Ha a hallgató a felszólításra nem válaszol, a
szorgalmi időszak 5. hetének végén „passzív – nem bejelentett” státuszba kerül, és összes felvett kurzusa törlődik.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti „passzív – nem bejelentett” hallgató később kérelmezheti jogviszonyának aktívra állítását; ebben az esetben az utólagos kurzusfelvétel díját kell kifizetnie. Ha ezen
hallgató tanulmányait önköltséges/költségtérítéses támogatási formában folytatja, akkor az aktívra
állítás feltétele a teljes félévi költségtérítés/önköltség befizetése.
Passzív – nem bejelentett státuszú hallgató költségtérítés/önköltség kivetése a szorgalmi időszak
utolsó napján törlődik.
3. §
(1) Az önköltség/költségtérítés összegének befizetése legfeljebb három részletben történhet. A
részletfizetés lehetősége minden hallgatót külön kérvény nélkül megillet. Az első részlet
(50%) esedékessége a szorgalmi időszak első hónapjának (szeptember, február) 10. napja, a
második részlet (25%) esedékessége a szorgalmi időszak második hónapjának (október, március) 10. napja, a harmadik részlet (25%) esedékessége a szorgalmi időszak harmadik hónapjának (november, április) 10. napja. Ha a hónap 10. napja nem munkanap, akkor a fizetési határidő az utána következő első munkanap.
(2) Az első (50%) részlet befizetésével a hallgató státusza aktív lesz, amennyiben annak egyéb
feltételeit is teljesíti.
(3) Azon hallgatók számára, akiknek a záróvizsgára bocsájtáshoz szükségesen, a képzésben az
utolsó szemeszterre tanterv által előírt kreditszám kevesebb, mint felét kell az utolsó tanulmányi félévben teljesíteni, különös méltányosságból a kivetett teljes önköltség/költségtérítés
összegének megfizetése alól kedvezmény adható, mely kreditarányosan megállapítva a teljes
önköltség/költségtérítés összegének kevesebb, mint 50%-a is lehet.
4. §
(1) Bármilyen önköltségre/költségtérítésre vonatkozó kérelem beadásának határideje az adott részlet
esedékességének lejártát megelőző 15. nap. (de legkésőbb október 25, illetve március 25.).
(2) Az önköltségre/költségtérítésre vonatkozó kérelemben önköltség/költségtérítés csökkentést (valamelyik részlet elengedését) és/vagy befizetési határidő módosítást lehet kérni. A határidő módosítás kérelem nem irányulhat az utolsó részletnél későbbi befizetési idő megállapítására.
(3) Amennyiben a hallgató a (2) bekezdés szerinti kérelmet nyújtott be, a 3. § (1) bekezdés szerinti határidőket azzal az eltéréssel kell számítani, hogy az adott részlet befizetésének határideje leghamarabb az adott részletre vonatkozó kérelem elbírálását követő 10. nap; de legfeljebb az utolsó részlet befizetési határideje. A 3. § (1) bekezdés szerinti határidők az elbírálási
eljárás időtartamával megfelelően meghosszabbítva számítandók.
(4) A (2) bekezdés szerinti kérelmet a hallgató kizárólag elektronikus úton, a MODULO rendszer
megfelelő űrlapján keresztül adhatja be.
(5) A bíráló a beadás napjától számított 15 napon belül köteles a kérelmet elbírálni és az ügyben
határozatot hozni.
5. § Diákhitel aktív státusz hiányában engedményezés útján igényelhető. Az eljárás részletei a Diákhitel Központ, illetve az SZTE Gazdasági Szervezetének honlapján olvashatók.
6. §
(1) Amennyiben a hallgató jogviszonyának szüneteltetését a beiratkozási/kurzusfelvételi időszak
utolsó napjáig bejelenti (kérelmezi), a Szegedi Tudományegyetem a befizetett önköltség/költségtérítés teljes összegét visszafizeti a hallgató részére.
(2) Amennyiben a hallgató jogviszonyának szüneteltetését a szorgalmi időszak 5. hetének végéig jelenti be (kérelmezi), a kar jogosult az önköltség/költségtérítés arányos részének visszafizetését megtagadni.
(3) Amennyiben a hallgató jogviszonyának szüneteltetését később jelenti be (kérelmezi), a befizetett önköltség/költségtérítés – akár részleges – visszafizetésére kizárólag a Tanulmányi és
Vizsgaszabályzat 6.4. pontja alapján van lehetőség; a befizetett önköltség/költségtérítés esetleges visszafizetésének mértékéről kari határozat rendelkezik.
(4)
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7. §
(1) Amennyiben a hallgatónak a Szegedi Tudományegyetemmel szemben tartozása áll fenn, nem
jogosult vizsgára jelentkezni, amíg tartozását nem rendezi.
(2) Késedelmes teljesítés esetén a hallgató a Szegedi Tudományegyetem Hallgatói által fizetendő díjakról és térítésekről, valamint a részükre nyújtható egyes támogatásokról szóló Szabályzatban meghatározott késedelmi és ügyviteli díjakat is köteles megfizetni.
(3) Az (1) és (2) bekezdés leghamarabb a díjfizetést tartalmazó kivetés ETR-ben történő rögzítését követő 10. napot követően alkalmazható.
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8. sz. melléklet:
A külső forrásokból támogatott tudományos ösztöndíj
feltételeiről és megállapításáról
I. Az ösztöndíj célja
1. § A külső forrásokból támogatott tudományos ösztöndíj célja a Szegedi Tudományegyetem hallgatói, valamint doktorjelöltjei által végzett tudományos és szakmai tevékenységek támogatása.
II. A szabályzat hatálya
2. §
(1) Külső forrásokból támogatott tudományos ösztöndíjban részesülhetnek a Szegedi Tudományegyetemen alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben, szakirányú továbbképzésben valamint doktori képzésben tanulmányokat folytató, magyar állampolgárságú
hallgatói, függetlenül attól, hogy tanulmányaikat milyen tagozaton és képzési formában végzik.
(2) Külső forrásokból támogatott tudományos ösztöndíjban részesülhetnek továbbá a doktorjelölti
ösztöndíjban részesülő hallgatók is, legfeljebb a doktorjelölti jogviszony megszűnéséig.
(3) A szabályzat hatálya nem terjed ki a résztanulmányokat folytató és a nem magyar állampolgárságú hallgatókra.
III. Az ösztöndíj forrása
3. §
(1) Külső forrásokból támogatott tudományos ösztöndíj kizárólag az alábbi feltételek valamelyikének megfelelő, a központi költségvetésen kívüli források terhére állapítható meg:
a) a Szegedi Tudományegyetem által önállóan, vagy konzorciumi keretek között megvalósítandó, nyertes pályázati projekt, amely uniós és/vagy hazai forrásból, hatályos támogatási szerződés alapján deklaráltan ösztöndíj költségvetési keret kifizetésével kerül
szakmailag megvalósításra;
b) a Szegedi Tudományegyetemmel együttműködési, és/vagy kutatásfejlesztési megállapodást kötő, külső, ipari partnerek által átadott források, amelyek (vagy meghatározott részük) a megállapodásban rögzített módon, kifejezetten ösztöndíj céllal kerülnek kifizetésre;
c) egyéb, kutatóintézetek, költségvetési intézmények által együttműködési megállapodásban rögzített, kifejezetten ösztöndíj célra átadott források.
(2) Ezen forrásokat az egyéb támogatásoktól elkülönítetten kell kezelni, és biztosítani kell azok
ellenőrizhetőségét és követhetőségét.
IV. Az ösztöndíj formái
4. §
(1) A külső forrásokból támogatott tudományos ösztöndíj formája lehet: egyszeri vagy egy tanulmányi félévre legfeljebb 6 hónapra) szóló rendszeres juttatás.
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(2) Egyszeri juttatásként az ösztöndíj összege legfeljebb 100 000 Ft, azaz egyszázezer forint azzal a feltétellel, hogy ugyanannak a hallgatónak egy adott program keretében – egyszeri ösztöndíjak formájában ugyanazon egyetemi tanévben legfeljebb 200 000 forint, azaz kettőszázezer forint ösztöndíj fizethető ki.
(3) Rendszeres ösztöndíj összege legfeljebb 100 000 Ft, azaz egyszázezer forint havonta, azzal a
megkötéssel, hogy rendszeres ösztöndíjat egy hallgató egyidejűleg kizárólag egyetlen program keretében kaphat.
(4) Egy adott hallgató egy naptári évben bármilyen, egyszeri vagy rendszeres tudományos ösztöndíj jogcímén legfeljebb 1 200 000 Ft, azaz egymillió-kettőszázezer forint juttatásra jogosult.
V. Az ösztöndíj változatai
5. §
(1) Ún. „eredmény-kötelmet” magában foglaló ösztöndíj esetében a kérelmező valamely (az ösztöndíjjal érintett) tudományos kutatásban, szakmai műhelymunkában – előzetesen meg- jelölt
feladatkör, kutatási (rész)tevékenység ellátása útján – veszrészt.
(2) Ún. „eredmény-kötelmet” magában nem foglaló ösztöndíj esetében a kérelmező korábbiakban kifejtett – elismert – tudományos munkássággal, szakmai előmenetellel, valamint előzetesen részletezett (meghatározott jövőbeli időszakra vonatkozó) tudományos-szakmai/kutatási tervezettel rendelkezik.
(3) A kérelmező – a megvalósítás megjelölt határidejét követő 30 napon belül – az ösztöndíj
megfelelő változata szerinti szakmai beszámoló készítésére köteles a kifizetés forrását biztosító egység részére.
VI. A pályáztatásrendje
6. §
(1) Külső forrásokból támogatott tudományos ösztöndíj a Szegedi Tudományegyetem honlapján
– a jelentkezési határidőt megelőzően legalább 30 nappal – nyilvánosságra hozott pályázatot
követően a hallgató által benyújtott, egyéni, részletes indoklást tartalmazó, a „Modulo” elektronikus rendszerében benyújtott kérelem alapján állapítható meg. A kérelmet a kifizetés forrását biztosító egység (Doktori Iskola, TDK, Tanszék, egyéb intézményi egység, stb.) bírálja el, a jelen szabályzatban foglalt elvek és előírások, különösen a 6. § szakaszban részletezett pontrendszer alapján.
(2) A kifizetés forrását biztosító egység köteles a pályázat résztvevőinek (a kérelmezők) személyi körét (kar, képzés, előrehaladás mértéke szerint) meghatározni, és ezen tényezőket a
„Modulo” rendszerében rögzíteni. Ezen tényezők kizárólag tudományos-szakmai jellegűek
lehetnek, és nem eredményezhetik egyes esetleges kérelmezők – eredendően előzetesen történő – indokolatlan kizárását.
(3) Az egységek által kiírt pályázatokat, valamint a megállapított ösztöndíjakat a tudományos és
innovációs rektorhelyettes hagyja jóvá.
(4) A pályáztatás során a lehetséges pályázói körben biztosítani kell az esélyegyenlőséget, valamint adott tudományterületen belül a különböző teljesítményeknek az ösztöndíjak összegében is kifejezendő arányosságát.
(5) Az ösztöndíjat pályáztató egység a pályázati dokumentációt elkülönülten tartja nyilván és
hazai/uniós pályázati forrás esetén abba a projektmenedzsment, illetve az esetleges ellenőrzések során külső szerv részére során betekintést biztosít.
(6) Az a kérelmező, akinek a részére az ösztöndíj megállapításra kerül, szakmai-tudományos tevékenységével összefüggésben többletköltségek viselésére nem kötelezhető.
(7) Az ösztöndíjat pályáztató egység köteles az ösztöndíj részleteiről (pályázati kiírás, elbírálás
folyamata, jogosultak, elszámolás stb.) az EHÖK elnököt tájékoztatni.
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VII. Akérelem elbírálása során alkalmazandó pontrendszer
7. §
(1) A jelen szabályzat alapján benyújtott kérelmet az alábbi pontozási rendszer alkalmazása útján
kell elbírálni:
a) tanulmányi teljesítmény
(KKI)
b) tudományos tevékenység
1. nyelvtudás alapján idegen
nyelvekből tett, államilag elismert harmadik és további
nyelvvizsga
2. a hallgató képzésén fennálló
jogviszonyának időtartama
alatt területi, országos vagy
nemzetközi tanulmányi versenyen megszerzett versenyhelyezés vagy különdíj
3. tudományos-szakmai publikáció

legfeljebb 60 pont
legfeljebb 25 pont
középfokú ’C’ típusú

3 pont

felsőfokú ’C’ típusú

5 pont

TDK 1. helyezés
TDK 2. helyezés
TDK 3. helyezés
OTDK 1. helyezés
OTDK 2. helyezés
OTDK 3. helyezés
OTDK különdíj
tudományos recenzió (nem könyvismertető)
magyar nyelven szakfolyóiratban
megjelenő tudományos publikáció
idegen nyelven szakfolyóiratban
megjelenő tudományos publikáció
külföldi szakfolyóiratban megjelenő tudományos publikáció
könyv
legfeljebb 15 pont

3 pont
2 pont
1 pont
5 pont
4 pont
3 pont
1 pont
2 pont
3 pont
5 pont
8 pont
15 pont

c) egyéb tényezők alapján az elbíráló saját mérlegelési jogkörén belül megállapítható pontszám
összesen
legfeljebb 100 pont

(2) A tanulmányi teljesítményre adott pontszám a kérelmező elektronikus tanulmányi felületén
(„ETR”) feltüntetett, az adott félévet megelőző utolsó kettő aktív félévben (olyan félév,
amelyre a hallgató beiratkozott) a hallgató tanulmányi teljesítménye alapján számított korrigált kreditindexének 12-es szorzóval megszorzott értéke. A tanulmányi teljesítményre adott
pontszám a 60 pontot (hatvan pontot) nem haladhatja meg.
(3) A fentiek szerinti (1) a) és b) pontokba nem tartozó– a kérelmező szakmai-tudományos tevékenységét érintő – igazolt egyéb tényezők alapján az elbíráló saját mérlegelési jogkörén belül
eljárva szabadon állapíthat meg legfeljebb további 15 pontot, az (1) bekezdés c) pontjában
foglaltak szerint.
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Az ösztöndíj kifizetése
8. §
(1) A jelen szabályzat szerint megállapított rendszeres ösztöndíjat havi rendszerességgel kell a
hallgató részére kifizetni, a HJSZ 3. § (4) bekezdése szerint.
(2) Az ösztöndíjak kifizetését és az ehhez kapcsolódó technikai-ügyviteli jellegű feladatokat a
Hallgatói Szolgáltató Iroda (a továbbiakban: HSZI) látja el.
(3) Az egyszeri ösztöndíjak kifizetése az egyéb ösztöndíjak kifizetésével egyidejűleg, az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.
(4) Amennyiben a hallgató részére megállapított ösztöndíj összege meghaladja a 4. § (4) bekezdésében összeghatárt, a HSZI az összeghatár feletti kifizetést nem teljesíti, hanem azt az ösztöndíjat megállapító egység részére visszaküldi.
VIII. Vegyes és záró rendelkezések
9. §
(1) Jelen szabályzat hatálybalépését követően a 6. § (1) bekezdés szerinti kérelem átmenetileg –
az elektronikus kérelemnek a „Modulo” rendszerében történő létrehozásáig – minimum 15
napos meghirdetési és benyújtási határidő mellett - személyesen vagy postai úton („papír
alapon”) is benyújtható. 2013. szeptember 1-jéig a Modulo rendszerében bevitelre kerül a
pályáztatásnak a formanyomtatványa.
(2) A személyesen vagy postai úton („papír alapon”) benyújtott kérelemre a jelen Szabályzat többi rendelkezését megfelelően alkalmazni kell.
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Habilitációs Szabályzat
I. Általános rendelkezések
Alkalmazott jogszabályok
A 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról (Nftv.)
A 387/2012. (XII. 19.) Kormányrendelet a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról (Kormányrend.)
A 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről
Nftv. 28. § (5) Az egyetemi tanári munkakörben történő alkalmazás feltétele, hogy az érintett rendelkezzék doktori fokozattal, habilitációval – vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlattal –, továbbá az
adott tudomány- vagy művészeti terület olyan nemzetközileg elismert képviselője legyen, aki kiemelkedő tudományos kutatói, illetve művészi munkásságot fejt ki. Az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére, idegen nyelven publikál, szemináriumot, előadást
tart.
Nftv. 108. § Habilitáció: a habilitáció az oktatói és az előadói képesség, valamint a tudományos teljesítmény intézményi
megítélése.

1. § (1) Az egyetem habilitált doktor címmel ismerheti el annak oktatói és előadói képességét, valamint tudományos teljesítményét, aki
a) doktori fokozattal rendelkezik és a doktori fokozatának megfelelő tudományágban széles
körű áttekintésről és korszerű tudományos szakismeretről tesz bizonyságot;
Kormányrend. 21. § (4) A habilitált doktor cím a pályázó doktori fokozatának megfelelő tudományágban
nyerhető el. A kérelmező doktori fokozatának tudományágától eltérő tudományágban akkor kérhető a habilitációs eljárás megindítása, ha a kérelmezőnek a tudományos fokozat megszerzése óta kifejtett tevékenysége ezt indokolja.

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 kérelemben megjelölt tudományágban legalább nyolc féléven keresztül tartott
tantárgyi (graduális vagy posztgraduális) egyetemi, főiskolai előadásokat olyan tantárgyból,
melyből hallgatóit vizsgáztatta;
e) a doktori fokozat megszerzése után legalább öt évet dolgozott szakterületén, és hozzájárult
valamely tudományág fejlesztéséhez új tudományos eredményekkel (felismerésekkel, alkotásokkal), és ezzel bizonyította képességét a tudomány önálló művelésére;
f) magas szintű szakirodalmi tevékenységet folytat, amelyet rangos nemzetközi, lektorált, a
szakterületen mértékadóként elismert folyóiratokban megjelent cikkek és ugyanilyen helyeken megjelenő – az MTMT adatbázisa alapján vizsgált – hivatkozások igazolnak, emellett előadásokkal, eredményeinek ismertetésével rendszeresen részt vesz nemzetközi és hazai tudományos rendezvényeken;
g) tudását és vitakészségét a magyar nyelven 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.
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(2) A habilitált doktor cím 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).
2. § (1) A habilitációs eljárással kapcsolatban alkalmazni kell az Nftv.-ben az egyes munkakörben történő alkalmazás feltételeit.
Nftv. 24. § (5) A felsőoktatásban az alkalmazás feltétele, hogy az alkalmazott büntetlen előéletű legyen és rendelkezzen az előírt végzettséggel és szakképzettséggel.
Nftv. 28. § (5) Az egyetemi tanári munkakörben történő alkalmazás feltétele, hogy az érintett rendelkezzék doktori fokozattal, habilitációval – vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlattal –, továbbá az adott tudomány- vagy művészeti terület olyan nemzetközileg elismert képviselője
legyen, aki kiemelkedő tudományos kutatói, illetve művészi munkásságot fejt ki. Az oktatásban,
kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmas a hallgatók, a doktori
képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére, idegen nyelven publikál, szemináriumot, előadást tart. Az egyetemi tanár jogosult a professzori cím használatára.

(2) Külföldön szerzett doktori fokozatot a habilitációs eljárás megindításakor a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően (2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről) honosíttatni vagy elismertetni kell.
(3) A magyar állampolgárságú (nem az SZTE-n alkalmazott) pályázó büntetlen előéletét hatósági
erkölcsi bizonyítvánnyal, a külföldi pályázó ezt pótló, lakóhelye szerinti hatósági bizonyítvánnyal tanúsítja.
(4) A habilitációs eljárás magyar nyelven és valamely, a szakbizottság által jóváhagyott, választott
világnyelven történik.
3. § (1) A habilitációt kérelmező a doktori 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) habilitációs értekezéssel és/vagy a szakirodalmi munkásságának főbb eredményeit összefoglaló tézisekkel,
b) magas szintű tudományos publikációs tevékenységét az MTMT adatbázis alapján [Kormányrend. 21. § (2) bek. c) pontja]. A szakbizottság a fontosabb publikációkat eredeti vagy
fénymásolt példányban bekérheti.
(2) A pályázó a jelen szabályzat l. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott tudományos
szakismereteit a 10. § (1) bekezdésében megjelölt bírálóbizottság jelenlétében folytatott nyilvános habilitációs előadás és vita keretében bizonyítja.
(3) Az MTA doktora címmel bíró pályázó tudományos teljesítményét a habilitációs bizottság maximális pontszámmal ismeri el.
4. § A kérelmező ismeretátadó (előadó) készségét bírálóbizottság jelenlétében magyar és a szakbizottság által meghatározott valamely világnyelven egyetemi hallgatók részére meghirdetett nyilvános
előadással is bizonyítja.
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II. A Szegedi Tudományegyetemi Habilitációs Bizottsága
Kormányrend. 22. § (1) Habilitációs eljárás lefolytatására és habilitált doktor cím odaítélésére a felsőoktatási intézmény
azon a tudományterületen, ezen belül abban a tudományágban és művészeti ágban jogosult,
amelyben doktori fokozat odaítélésére jogosult.
(2) A habilitációs eljárás lefolytatására és a habilitált doktor cím odaítélésére az egyetem habilitációs
bizottságot hoz létre.

5. § (1) A Szegedi Tudományegyetem Habilitációs Bizottsága a habilitációs eljárások elvi és gyakorlati kérdéseiben az egyetem valamennyi karán gondoskodik a megítélés egységes színvonaláról.
A habilitált doktori cím az SZTE hatályos oktatói követelményrendszere értelmében a docensi
kinevezés feltétele. A követelményeket az illetékes szakbizottságok (1. sz. melléklet) határozzák meg.
(2) A Szegedi Tudományegyetem Habilitációs Bizottsága személyi kérdésekben, továbbá az eljárás engedélyezéséről és a habilitált doktor cím odaítéléséről egyszerű többséggel, titkos szavazással dönt. Egyszerű többségen az értendő, hogy a javaslat a jelenlevők számától függetlenül
elnyerte-e a bizottság létszámának 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.
(4) A Szegedi Tudományegyetem Habilitációs Bizottságának személyi összetétele:
– elnök,
– tudományos rektorhelyettes,
– titkár,
– habilitált docensi képviselő,
– szakbizottsági képviselők,
– egyharmad külső tag.
(5) A habilitációs bizottság külső és belső tagjaira az illetékes doktori iskolák, a habilitált docensek képviselőjére és a póttagokra a tudományos rektorhelyettes tesz javaslatot a szakterületek
habilitált képviselői közül. A bizottság elnökét, titkárát és tagjait – a szenátus véleményét kikérve – a rektor bízza meg és hívja vissza. A megbízás időtartama három év, amely többször
meghosszabbítható.
(6) A Habilitációs Bizottság legalább kétharmada egyetemi tanár, és tagjai rendelkeznek a habilitált doktor címmel.
(7) A Habilitációs Bizottság egyharmada olyan tag, aki nem áll foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban a Szegedi Tudományegyetemmel.
(8) A habilitációs eljárásban nem vehet részt, aki a pályázóval függelmi vagy hozzátartozói viszonyban van, vagy akitől a tárgyilagos elbírálás egyéb okból nem várható el. Függelmi viszony a munkáltatói jog. Hozzátartozó a házastárs (élettárs), egyenes ági rokon, örökbe fogadott, mostoha és nevelt gyerek, örökbe fogadó, mostoha- és nevelőszülő, testvér, féltestvér,
egyenes ági rokon házastársa (élettársa), házastárs (élettárs) egyenes ági rokona és testvére,
valamint a testvér házastársa (élettársa).
(9) A bizottság munkájában – meghívás alapján tanácskozási joggal – részt vehetnek a doktori tanács szakbizottságainak vezetői.
(10) A 6. §-ban felsorolt tudományágakban a habilitációs eljárás lefolytatására állandó szakbizottságok dolgoznak.
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III. A habilitációs eljárásra létrehozott szakbizottságok
6. §. A Szegedi Tudományegyetem az alábbi tudományágakban jogosult habilitációs eljárás lefolytatására:
Állam- és jogtudomány,
Biológiatudomány,
Elméleti orvostudomány,
Filozófiatudomány,
Fizikatudomány,
Földtudomány,
Gyógyszertudomány,
Informatikai- és Számítástudományi,
Interdiszciplináris tudományok,
Irodalomtudomány,
Kémiatudomány,
Klinikai orvostudomány,
Környezettudomány,
Közgazdaságtudomány,
Matematikatudomány,
Multidiszciplináris orvostudományok,
Neveléstudomány,
Nyelvtudomány,
Történelemtudomány.
E tudományterületek szakbizottságai sajátos követelményeiket a SZTE habilitációs szabályzatával összhangban maguk dolgozzák ki. E követelményeket az egyetemi habilitációs bizottság véleményezése alapján a szenátus hagyja jóvá.
A követelményeket a 9. sz. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A szakbizottság elnökből és legalább négy tagból áll. Elnöke az akkreditált tudományág egyetemi tanára; többi tagja ennek és a kapcsolódó tágabb tudományágnak habilitált, vagy az MTA
doktora címmel bíró képviselője. A bizottság tagjainak kiválasztásakor biztosítani kell, hogy a
tagok
a) közül az adott felsőoktatási intézményben, teljes munkaidőben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott oktatók vagy tudományos kutatók rendelkezzenek
habilitált doktor címmel,
b) legalább kétharmada egyetemi tanár legyen, és
c) egyharmada, de legalább két tag ne legyen foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban az adott felsőoktatási intézménnyel.
(2) A szakbizottság elnökét és tagjait a megfelelő doktori iskolák javaslata és az egyetemi habilitációs bizottság véleményezése alapján a rektor bízza meg. A megbízás időtartama három év,
amely többször meghosszabbítható.

109. SZÁM

EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 3331

IV. Habilitációs eljárás lefolytatása
8. § (1) A habilitációs eljárásra irányuló kérelmet és mellékleteit a Habilitációs Bizottságnak, az Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ Tudományos Rektorhelyettesi Titkárságán kell benyújtani 1 eredeti, 1 fénymásolt példányban és CD-n, elektronikus formában. A Doktori Intézet honlapján (http://www.u-szeged.hu/dokint/habil) a Habilitáció címszó alatt található kérdőíveket a
beadás előtt ki kell tölteni. A benyújthatóság folyamatos.
(2) A habilitációs kérelemben meg kell jelölni a tudományágat és az ezen belüli szűkebb szakterületet, amelyben a kérelmező a habilitációs eljárás megindítását kéri.
(3) A kérelemhez szükséges dokumentációt jelen szabályzat 7. sz. melléklete részletezi.
(4) A habilitációs eljárásban résztvevők díjazására vonatkozó rendelkezéseket ezen szabályzat 4.
sz. melléklete tartalmazza.
(5) Az eljárási díjat a habilitációs eljárásra irányuló kérelem beadása előtt kell az egyetem csekkszámlájára befizetni (befizetési utalvány az Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központban
szerezhető be).

V. Döntés az eljárás megindításáról
9. § (1) A Habilitációs Bizottság elnöke a habilitációs kérelmet átadja az illetékes szakbizottságnak, és
kéri elnökét, hogy a szakbizottsággal egyetértésben két független bírálónak adja ki, és gondoskodjék a kérelemnek a szakbizottságban történő megvitatásáról. A szakbizottság munkájában
nem vehet részt, aki a pályázóval hozzátartozói vagy függelmi viszonyban van, vagy akitől az
ügy tárgyilagos elbírálása nem várható el.
A szakbizottság
a) megállapítja, hogy 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 felállított 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.
(4) A Szegedi Tudományegyetem Habilitációs Bizottsága a szakbizottság írásbeli javaslatának
megvitatása után döntést hoz az eljárás engedélyezéséről vagy a kérelem elutasításáról, továbbá a bírálóbizottság összetételéről. 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.
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(5) A Habilitációs Bizottság döntéséről a bizottság elnöke 10 napon belül értesíti a pályázót és az
illetékes szakbizottság elnökét.
(6) Elutasítás esetén az értesítés tartalmazza az ülésekről fölvett jegyzőkönyvek kivonatát a bizottsági véleményekkel.
(7) A habilitációs eljárásról készült jegyzőkönyvek nem nyilvánosak, így ezeket a pályázó sem tekintheti meg.
(8) A Habilitációs Bizottság döntése ellen kizárólag jogszabályok, illetve a doktori és a habilitációs szabályzat megsértése miatt lehet föllebbezni. Ezt az egyetem rektorához kell benyújtani. A
rektor a szabálysértő határozatot megsemmisíti, a habilitációs bizottságot új eljárásra és új határozat hozatalára kötelezi. Az ismételt elutasító határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
(9) Újabb eljárás ugyanazon tudományágban 2 év eltelte után kezdeményezhető.

VI. Az eljárás nyilvános része
10. § (1) A habilitációra pályázó a tudományágában a jelen szabályzat 1. § (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. Nem vehet részt a bírálóbizottság munkájában a
jelölt tanszékének tagja. A bizottság tagjainak kiválasztásakor biztosítani kell, hogy a tagok
a) közül az adott felsőoktatási intézményben, teljes munkaidőben, munkaviszonyban vagy
közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott oktatók vagy tudományos kutatók rendelkezzenek habilitált doktor címmel,
b) legalább kétharmada egyetemi tanár legyen, és
c) legalább két tag ne legyen foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban az adott felsőoktatási
intézménnyel.
(2) A bírálóbizottság elnökét és tagjait – a Habilitációs Bizottság jóváhagyása után – az illetékes
szakbizottság elnöke kéri fel. Ugyanaz a bizottság bírálja a tudományos és a tantárgyi előadást.
A bizottság akkor szavazatképes, ha az elnök és legalább három tag jelen van.
(3) 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 az Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ 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 elnökének javaslatára a szűkebb tudományág további jeles képviselőit. Az előadáson megjelenő minden résztvevő jogosult kérdést
feltenni és a vitában részt venni.
(4) A jelölt a tudományos előadás keretében legalább 30 perces előadásban és legalább 15 perces, szabadon tartott idegen nyelvű összefoglalóban ismertesse tudományos munkásságának
legfőbb eredményeit. Az előadást szakmai vita kövesse, amelyet a bírálóbizottság elnöke vezet.
(5) A vita lezárása után a bírálóbizottság zárt ülésen értékeli a pályázó szakmai felkészültségét,
és 0–1–2–3 értékű pontozással, titkos szavazással kialakítja állásfoglalását. A pályázó szakmai-tudományos felkészültsége akkor minősíthető megfelelőnek, ha a szavazás eredményeként megkapja az elérhető legnagyobb pontszámnak legalább kétharmadát.
(6) A habilitációs tantárgyi előadás a szűkebb tudományág tantárgyának az adott szemeszterre
vonatkozó része. Az előadás témakörére a pályázó három javaslatot tesz, közülük a szakbizottság választja ki a megtartandó előadás témakörét, és legalább 15 nappal az esedékesség
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előtt közli a pályázóval. A pályázó 30 perces magyar és legalább 15 perces idegen nyelvű,
szabadon tartott előadást tart.
(7) A tantárgyi előadás helyének és idejének kitűzése, valamint a meghívandók körére értelemszerűen alkalmazni kell a (2) bekezdésben foglaltakat. 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 kétharmadát.
(8) A tudományos és tantárgyi előadás sorrendjéről a szakbizottság elnöke a pályázóval egyeztetve dönt.

VII. A habilitált doktor cím odaítélése
11. § (1) A habilitációs eljárás nyilvános részének lefolytatása után a bírálóbizottság jegyzőkönyvének
ismeretében a szakbizottság jegyzőkönyvben állást foglal a jelölt habitusáról, és előterjesztést
tesz az Habilitációs Bizottságnak a habilitált doktor cím 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 szakbizottság javaslatát a jelen szabályzat 9. § (3) bekezdésében foglaltak szerint hozza
meg.
(4) A Habilitációs Bizottság elutasító döntése ellen a jelen szabályzat 9. § (6) bekezdésében foglalt esetekben fellebbezési lehetőség van.
12. § (1) A kérelmező a habilitációs eljárásra 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.

VIII. A habilitációs oklevél, jogok és kötelességek
13. § (1) A habilitációs eljárás sikeres befejezése után a habilitációs bizottság határozata alapján az
egyetem habilitációs oklevelet (diploma habilitationis) ad ki magyar és angol nyelven. Ennek
tartalmaznia kell a tudományág megjelölését, amelyben a pályázó a habilitált doktori címet
elnyerte. Az oklevél mintáját az 1. számú melléklet tartalmazza. A kiadott habilitációs oklevelekről az egyetem anyakönyvet vezet.
(2) Az egyetem habilitációs oklevelét ünnepélyes keretek között a rektor adja át.
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(3) A habilitált doktori címet szerzett tudósról az egyetem az eljárás lezárásától számított 15 napon belül jelentést küld a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság titkárságának az országos nyilvántartás számára.
14. § (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 (venia legendi) azon a 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.
16. § Az egyetemi magántanári címet a habilitációs bizottság javaslatára, a szenátus 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
17. § (1) Külföldi egyetemen szerzett habilitáció elismertetésére nincs mód. A külföldön szerzett
egyéb oklevelek honosításakor értelemszerűen alkalmazni kell a 2001. évi C. törvény külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről előírásait.
(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.
(4) Jelen szabályzat mellékleteit a vonatkozó jogszabályok változásától függően az egyetem rektora a habilitációs bizottság és a szenátus meghallgatása után módosíthatja.
(5) A jelen Szabályzat a Szenátus 2015. december 21-i ülésén elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben foglalt szöveget tartalmazza, a szabályzatot az egyetem a szabályzat elfogadása után indult eljárásokra alkalmazza.

Dr. Szabó Gábor s. k.
rektor
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1. melléklet
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) felruházzuk.
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 szakbizottság elnöke

a Szegedi Tudományegyetem
rektora
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2. melléklet

No.

CERTIFICATE OF HABILITATION
We, the Rector of Szeged University and the its Committee on Habilitation
salute the Reader
and hereby let it be known that
……………………….PhD,

born in the city of….….on the … day of …. in the year of ….., having been awarded by
the … University a diploma of Doctor of Philosophy (PhD) No….,has, in compliance with

the provisions of the Law and the Regulations of the University, duly testified to
his/her abilities to teach and deliver lectures, is forthwith pronounced by us
DOCTOR HABILIS
(Dr. habil.)
and we confer upon him/her the power to deliver independent lectures at the university
(venia legendi) in the field of …….

In witness whereof we put our signature and the seal of the University on this
certificate and issue it onto him/her.

Dated in Szeged, on the …… day of …… in the year of 20….

Chairman of the Committee

Chairman of the Scientific

on Habilitation

Committee

Rector
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3. melléklet
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 Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ, a Habilitációs Bizottság
elnöke részére, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

3338 EGYETEMI ÉRTESÍTŐ

109. SZÁM

4. melléklet
A HABILITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐK DÍJAZÁSA

A habilitációs eljárás díja:
Az érvényes államilag finanszírozott doktorandusz ösztöndíj havi összegének 1,5-szerese
(2013-ban 100 000,– Ft  1,5 = 150 000,– Ft
I. részlet: 50% (a habilitációs kérelem benyújtásakor fizeti be a jelölt)
II. részlet: 50% (az eljárás elindításáról szóló döntést követően fizeti be a jelölt)
Az eljárásban részt vevők díjazása:
Külső bírálók tiszteletdíja (2 fő): 20 000,– Ft/fő = 40 000,– Ft
Az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló jelölt részére az eljárás díjának 50%-a visszafizetésre kerül.
A vidékről érkező bizottsági tagok költségeinek (útiköltség, szállás) elszámolása, és az egyéb költségek (meghívók, postaköltség, oklevélkészítés) elszámolása az SZTE kiküldetési és pénzkezelési szabályzata alapján történhet.
Az ezen kívül felmerülő egyéb költségek (fogadás, ebédmeghívás) a habilitációs keretből nem fedezhetők.
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5. melléklet
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. magyar nyelven.
1.6. Megjelent egyetemi jegyzetei (ebből szerkesztés, fejezet)
1.6.1. idegen nyelven;
1.6.2. magyar nyelven.
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.
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;

3340 EGYETEMI ÉRTESÍTŐ

megjelent könyv (ebből szerkesztett);
megjelent könyvfejezet (ebből magyar nyelven);
nemzetközi folyóiratban;
hazai idegen nyelvű folyóiratban;
magyar nyelvű folyóiratban;
kongresszusi előadás
2.4.8.1. ebből felkért előadás;
2.4.9. egyéb publikáció;
2.4.10. első szerzős publikációinak száma.
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.
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!
Új tudományos eredmények, módszerek, műtéti eljárások, szabadalmak.
Tudományos közéleti tevékenység: hazai és nemzetközi szervezeti tagság, tisztség, szerkesztőbizottsági tagság, lektorálás szakfolyóiratok számára, szakreferensi tevékenység.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.
2.4.7.
2.4.8.

2.5.

2.6.

2.7.
2.8.
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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 részt vevő munkatársainak adatai.
3.3. Egyéb vezetői tevékenysége.
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6. melléklet
A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMI HABILITÁCIÓS BIZOTTSÁG
SZEMÉLYI ÖSSZETÉTELE
Tudományos rektorhelyettes : Dr. Kemény Lajos egyetemi tanár
A Bizottság elnöke: Dr. Krisztin Tibor akadémikus, egyetemi tanár
A Bizottság titkára: Dr. Ábrahám György egyetemi tanár
A Bizottság tagjai

Tudományág

Dr. Homoki-Nagy Mária

állam- és jogtudomány

Dr. Toldi József

biológiatudomány

Dr. Jancsó Gábor

elméleti orvostudomány

Dr. Gyenge Zoltán

filozófiatudomány

Dr. Szatmári Sándor

fizikatudomány

Dr. Kevei Ferencné

földtudomány

Dr. Révész Piroska

gyógyszertudomány

Dr. Kahán Zsuzsanna

interdiszciplináris tudományok

Dr. Pál József

irodalomtudomány

Dr. Gajda Tamás

kémiatudomány

Dr. Lázár György

klinikai orvostudomány

Dr. Sipos Pál

környezettudomány

Dr. Farkas Beáta

közgazdaságtudomány

Dr. Stachó László

matematikatudomány

Dr. Varró András

multidiszciplináris orvostudomány

Dr. Vidákovich Tibor

neveléstudomány

Dr. Bakró-Nagy Marianne

nyelvtudomány

Dr. Csendes Tibor

számítástudomány

Dr. Deák Ágnes

történelemtudomány

Dr. Zupkó István

docensek képviselője

A Bizottság póttagjai

Tudományág

Dr. Badó Attila

állam- és jogtudomány

Dr. Maróy Péter

biológiatudomány

Dr. Dux Mária

elméleti orvostudomány

Dr. Tóth János

filozófiatudomány

Dr. Fehér László

fizikatudomány

Dr. Mezősi Gábor

földtudomány

Dr. Fülöp Ferenc

gyógyszertudomány

Dr. Nagymajtényi László

interdiszciplináris tudományok

Dr. Penke Olga

irodalomtudomány

Dr. Tóth Ágota

kémiatudomány

Dr. Bata Zsuzsanna

klinikai orvostudomány

Dr. Kónya Zoltán

környezettudomány
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A Bizottság póttagjai

Tudományág

Dr. Hetesi Erzsébet
Dr. B. Szendrei Mária

közgazdaságtudomány

Dr. Leprán István

multidiszciplináris orvostudomány

Dr. Csapó Benő

neveléstudomány

Dr. Kocsis Mihály

nyelvtudomány

Dr. Kató Zoltán

számítástudomány

Dr. Rácz Lajos

történelemtudomány

A Bizottság külső tagjai

matematikatudomány

Tudományág

Dr. Kiss György

társadalom- és bölcsészettudományok

Dr. Kroó Katalin

társadalom- és bölcsészettudományok

Dr. Szerb László

társadalom- és bölcsészettudományok

Dr. Németh András

társadalom- és bölcsészettudományok

Dr. Papp Imre

társadalom- és bölcsészettudományok

Dr. Benczúr András

természettudományok

Dr. Deli Mária

természettudományok

Dr. Nagy Péter Tibor

természettudományok

Dr. Ormos Pál

természettudományok

Dr. Párdutz Árpád

természettudományok

Dr. Puskás László

természettudományok

Dr. Perjési Pál

természettudományok

A Bizottság helyettes külső
tagjai

Tudományág

Dr. Hermann Zoltán
Dr. Hetesi István

társadalom- és bölcsészettudományok
társadalom- és bölcsészettudományok

Dr. Kárpáti Andrea

társadalom- és bölcsészettudományok

Dr. Majoros István

társadalom- és bölcsészettudományok

Dr. Meyer Dietmar

társadalom- és bölcsészettudományok

Dr. Schmal Dániel

társadalom- és bölcsészettudományok

Dr. Dér András

természettudományok

Dr. Gábriel Róbert

természettudományok

Dr. Győri István

természettudományok

Dr. Siklós László

természettudományok

Dr. Zimányi László

természettudományok
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7. melléklet
A HABILITÁCIÓS ELJÁRÁSHOZ BEADANDÓ ANYAGOK
Az anyagot 1 eredeti, 1 fénymásolt és 1 elektronikus (CD) példányban kell benyújtani. A benyújtás
előtt a Humánpolitikai Osztály honlapján (www.u-szeged.hu/human) Habilitáció – Habilitációs
eljárásra jelentkezés címszó alatt található űrlapokat kell kitölteni, csatolni [lásd 1. a), 2. a)].
1. Általános adatok [Mappanév: altalanos]
a) személyi adatlap (3. sz. melléklet) [Fájlnév: szem-adat]
b) egyetemi oklevél másolatban [Fájlnév: egy-okl]
c) tudományos fokozatot igazoló oklevél másolatban (kandidátusi, doktori (PhD), MTA doktora
oklevél) [Fájlnév: tud-okl]
d) külső pályázó esetén hatósági erkölcsi bizonyítvány (külföldi állampolgár esetében ezt pótló hatósági bizonyítvány) [Fájlnév: erk-biz]
e) nyilatkozat, hogy a pályázónak nincs folyamatban ugyanezen tudományágban habilitációs eljárása, továbbá 2 éven belül nem utasították el habilitációs kérelmét (ugyanezen szűkebb tudományágban) [Fájlnév: nyilatk]
f) az eljárási díj befizetését igazoló szelvény [Fájlnév: befizet]
2. Szakmai adatok [Mappanév: szakmai]
a) habilitációs adatlap (5. sz. melléklet) [Fájlnév: habil-adat]
b) tudományos munka tézisei (az MTA doktora fokozat birtokosának nem szükséges) [Fájlnév:
tezisek]
c) részletes tudományos önéletrajz [Fájlnév: tud-onelet]
d) tudományos munkásságot tanúsító teljes publikációs jegyzék szoros időrendben [Fájlnév: publjegyzek]
e) 10 legjobbnak ítélt publikáció [Mappanév: tiz-cikk, benne a cikkek megszámozva a publikációs
jegyzékbeli sorszámmal: pl. cikk_03, cikk_12 stb.]
f) a tudományos tevékenységre és szakirodalmi működésre vonatkozó egyéb dokumentumok az
illetékes szakbizottság követelményei szerint [Mappanév: szakbiz]
g) javaslat a habilitációs tudományos és a tantárgyi előadás témáira [Fájlnév: tud-tan-eloadas]
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8. melléklet
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:
l. 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 tag:
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VI. A Habilitációs Bizottság döntése:

Szeged,

Habilitációs Bizottság elnöke:
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9. melléklet

A Szegedi Tudományegyetem habilitációs szakbizottságainak
követelményrendszere

1. Állam- és jogtudomány
2. Biológiatudomány
3. Elméleti orvostudomány
4. Filozófiatudomány
5. Fizikatudomány
6. Földtudomány
7. Gyógyszertudomány
8. Informatikai és Számítástudományi
9. Interdiszciplináris tudományok
10. Irodalomtudomány
11. Kémiatudomány
12. Klinikai orvostudomány
13. Környezettudomány
14. Közgazdaságtudomány
15. Matematikatudomány
16. Multidiszciplináris orvostudományok
17. Neveléstudomány
18. Nyelvtudomány
19. Történelemtudomány
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1. Állam- és jogtudomány
1. A szakmai munka minősítése esetről esetre, egyéni megítélés alapján történik, mégis a jelöltnek föl kell
mutatnia a PhD (kandidátusi fokozat) megszerzését követően:
a) hozzávetőlegesen 10–15 önálló, rangos, elismert szakmai folyóiratban (L. MTA ÁJTB folyóiratlista)
vagy tudományos időszaki kiadványban megjelent (legalább 0,5 ív, azaz 20,000 karakter terjedelmű)
tanulmányt, vagy ezzel egyenértékű szakirodalmi munkásságot (pl. alacsonyabb számú, de nagy terjedelmű tanulmányok), amelyek között legyenek idegen nyelvű publikációk is,
b) legalább két – egyenként legalább 10 szerzői ív terjedelmű tudományos szakkönyvet. Ilyennek számít a társszerző nélkül publikált, önálló, új tudományos eredményeket tartalmazó, jegyzetelt, a témára vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalmat átfogóan és kritikusan feldolgozó mű (nem tankönyv, nem tansegédlet). Az egyik szakkönyv lehet a PhD témája, a másik a habilitációs értekezés,
már megjelent vagy rangos kiadónál megjelenésre elfogadott formában.
A szakbizottságnak a publikációkat eredeti, fénymásolt vagy elektronikus formában, a tudományos
szakkönyveket eredeti példányban be kell nyújtani.
c) A hazai és nemzetközi független hivatkozásainak mennyisége megfelel a habilitálttól elvárható kari
átlagnak.
d) Tudományos munkásságát összefoglaló téziseit legkevesebb 1,5 szerzői ív terjedelemben (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. Az idegen nyelvű előadás nyelve angol, német vagy francia lehet.
3. A hallgatói tantárgyi előadását 45 percben tartja, amelyet 15 percnyi idegen nyelven történő összefoglalás követ. Az idegen nyelvű előadás nyelve itt is angol, német vagy francia lehet.

4. A tantárgyi előadás és a tudományos előadás szűkebb témaköre nem lehet azonos.
2. Biológiatudomány
Habilitált doktor címre biológiatudomány területén az pályázhat, aki doktori (PhD) fokozatát biológiatudomány területén szerezte. Ettől eltérni abban az esetben lehetséges, ha a más tudományterületen
doktori fokozatot szerzett kérelmező fokozatának megszerzése után a biológiatudomány területén fejtett ill. fejt ki tudományos tevékenységet.
Feltétel továbbá, hogy a Pályázó tudományos fokozatának megszerzése óta – de legalább öt éve – magas szintű tudományos tevékenységet folytasson.
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.
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2.2. Hány könyvfejezetet írt külföldön kiadott könyvben
ad 2.2. 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.
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 a fokozat megszerzése óta legalább 20
„in extenso” közleménye legyen, és életműre vonatkozóan el kell érnie a minimálisan 5-ös kumulatív impakt faktort.
A közlemények számának, impakt faktorának és idézettségének megítélése az MTMT adatbázis alapján vizsgálandó.
A szűkebb szakterülettől függetlenül követelmény, hogy a jelölt a közlemények legalább 1/5énél első vagy utolsó szerző legyen.
A közlemények pontértéke egyenként: 5 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: 50 idézet, nem kísérletes biológiai szakterületen pedig munkájának legyen hazai és nemzetközi visszhangja. 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 összeggel (OTKA,
TÁMOP, egyéb alapítványi, hazai és külföldi kutatás-támogatás stb.).
7. Tudományos tevékenységért kapott hazai és nemzetközi elismerések:
ad 5., ad 6. és ad 7. Életműve alapján a jelölt tételesen válaszolja meg.
A 6. és 7. tételekért maximálisan 5-5 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)
Az oktatási tevékenység értékeléséhez a Pályázónak mindenekelőtt bizonyítania kell, hogy hazai vagy
külföldi felsőoktatási intézményben legalább nyolc féléven keresztül látott el oktatói feladatokat.
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.
7. Nem díjazott egyetemi közéleti tevékenységért maximálisan adható pontok száma: 10.
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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 magas színvonalú tudományos tevékenység gyakorlását várjuk, amelyet hazai és
nemzetközi szinten is elismernek. Ha a jelölt nem az MTA doktora, nyújtson be max. 3 oldal terjedelmű tézisösszefoglalót, amelyben az általa elért, legfontosabbnak tartott tudományos eredményeit öszszefoglalja. Tudományos munkásságát reprezentáló publikációinak forráshelyeit a kapcsolódó irodalomjegyzékben egyértelműen jelölje meg.
A habilitációs szakbizottság kiemelten mérlegeli a jelölt meghatározó szerepét a hazai és külföldi
együttműködésben született eredmények elérésében. Ennek érdekében kérheti a társszerzők nyilatkozatát arról, hogy a tézisekben ismertetett eredményeket a jelölt saját eredményének ismerik el.
Kiegészítés a habilitációs feltételekhez:
A habilitációs kérelem benyújtásához szükséges tudományos tevékenység tudománymetriai elbírálási
küszöbértéke az illető szakterületen a doktori (PhD) értekezés megvédéséhez megkövetelt impakt faktor érték legkevesebb ötszöröse. Az impakt faktorok értékét a jelölt eredeti, in extenso tudományos
közleményei alapján kell számítani. Az impakt faktorokat a J. Citation Reports alapján a dolgozat
megjelenésének évében érvényes, vagy – amennyiben ez nem elérhető – az utolsó rendelkezésre álló
impakt faktor lista adatai alapján kell megállapítani. A sikeres pályázat feltétele, hogy mind az elméleti, mind pedig a klinikai területen tevékenykedő pályázók esetében az idegen nyelvű, referált folyóiratokban megjelent közlemények száma elérje a húszat.
4. Filozófiatudomány
A habilitációs követelményeknél az egyetemi habilitációs szabályzat szempontjai az irányadóak. Ezen
túl a következő konkrét szempontoknak és követelményeknek kell eleget tenni:
I. Oktatómunka:
Követelmény, hogy:
1. a jelölt a pályázat benyújtása előtt legalább nyolc féléven keresztül önállóan tartson a tudományos területének megfelelő főkollégiumi – esetleg speciálkollégiumi – előadást és vizsgáztasson;
2. a pályázó témavezetői tevékenységet (diplomamunka, szakdolgozat, diákköri pályamunka)
igazoljon legalább 3 hallgató mellett;
3. a doktori programban vegyen részt, ott témameghirdetést tegyen, és lehetőség szerint témavezetést folytasson.

109. SZÁM

EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 3355

II. Tudományos munka:
A jelöltnek bizonyítania kell szakmai és tudományos felkészültségét az alábbiak ellenőrizhető közlésével:
1. A fokozat megszerzése után önálló kutatásokat tartalmazó kézirat jellegű értekezés vagy
nyomtatott könyv, illetve tézisszerű bevezetővel ellátott tanulmánygyűjtemény beadása a habilitációs kérelemmel együtt.
2. A habilitációs eljárást kérelmezőtől elvárt, hogy tudományos teljesítménye feleljen meg az
SZTE Habilitációs Szabályzatban foglalt feltételeknek.
3. Saját kutatási eredményekre építő legalább 15 tudományos tanulmány (vagy könyvfejezet).
4. 5 db külföldön megjelent tanulmány, vagy egy idegen nyelven megjelent könyv/könyvfejezet.
5. Részvétel előadással legalább 5 hazai és/vagy külföldi nemzetközi tudományos konferencián.
6. Szakirodalmi tevékenységet összefoglaló, szétküldésre alkalmas módon elkészített tézisek.
III. Szakmai-közéleti tevékenység:
A jelölt vegyen részt a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben, szakmai és tudományos
szervezetek munkájában. Kívánatos, hogy konferenciákon rendszeresen előadjon.
5. Fizikatudomány
A pályázótól olyan színvonalú tudományos tevékenység gyakorlását várjuk, amelynek hazai és nemzetközi elismertsége lényegesen meghaladja a PhD-fokozat megszerzéséhez szükséges szintet legkevesebb 15 publikáció, 100 hivatkozás). A tudományos habitus megítéléséhez ki lehet kérni a MTA Fizikai Osztálya véleményét.
A jelölt nyújtson be egy-két oldal terjedelmű összefoglalót, amelyben az általa elért, legfontosabbnak
tartott tudományos eredményeit tételesen felsorolja. Ezek forráshelyeit az irodalomjegyzékben jelölje
meg. A habilitációs szakbizottság mérlegeli a jelölt 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.
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.
Kérjük a megjelent közlemények különlenyomatait vagy fénymásolatait.
Kérjük a forráshelyet is megjelölő hivatkozások jegyzékét.
A jelölt felsorolhat további olyan tényeket és eredményeket, amelyeket fontosnak tart a sikeres habilitációs eljáráshoz.
6. Földtudomány
a) A jelöltnek bizonyítani kell, hogy 1–2 kurzust több szemeszteren keresztül vezetett, kulcsszerepet
tölt be egy szakirány oktatásában, legalább egy tárgy szakfelelőse. Az általa művelt tudományágban
legalább egy lektorált jegyzetet vagy tankönyvet megjelentetett.
b) Oktató- és kutatómunkája alapján képesnek kell lennie diplomamunkások, doktoranduszok és tanársegédek munkájának irányítására.
c) A tudományos fokozat megszerzése óta folyamatosan végezzen magas szintű tudományos tevékenységet. Rendelkezzen 10 referált folyóiratban megjelent szakcikkel, amiből 3 külföldi folyóiratban jelent
meg (a tudományos fokozat megszerzése óta legalább 5 cikke legyen). A tudományos teljesítménnyel
kapcsolatos további elvárás 15 referált folyóiratban, vagy 30 egyéb tudományos kiadványban megjelent
független hivatkozás. Képesnek kell lennie projektek kidolgozására és elnyerésére.
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d) Mértékadó hazai szakmai közösségek körében legyen ismert, s rendelkezzen nemzetközi kapcsolattal.
e) A tudományos fokozat megszerzése utáni tudományos eredményeit foglalja össze 20 oldal terjedelmű tézisben.
f) A pályázatok elbírálásánál a fokozat megszerzése utáni tudományos tevékenység (elsősorban az
utolsó 5 év) az irányadó.
7. Gyógyszertudomány
A pályázótól olyan színvonalú tudományos tevékenység gyakorlását várjuk, amelynek hazai és nemzetközi
elismertsége jelentősen meghaladja a PhD-fokozat megszerzéséhez szükséges követelményeket.
Ha a jelölt nem az MTA doktora, nyújtson be legföljebb 3 lap terjedelmű tézis-összefoglalót, amelyben
az általa elért, legfontosabbnak tartott tudományos eredményeit tételesen felsorolja. Ezek forráshelyeit
a kapcsolódó irodalomjegyzékben egyértelműen jelölje meg. Az összefoglaló mutassa be, hogy az
egyén önállóan művelt kutatási területben jártas.
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.
Kiegészítés a habilitáció feltételeihez:
A habilitációs eljárás kérelmezőjétől elvárt, hogy tudományos közleményeinek összesített impakt faktora az MTMT adatbázis nyilvántartása szerint elérje a húszat. Ez alatt a bizottság nem foglalkozik a
kérésekkel.
Az impakt faktorok értékét a jelölt eredeti tudományos közleményei alapján kell számítani. Az impakt
faktorokat az SCI Journal Citation Reports utolsó elérhető adatai alapján kell megállapítani. A szakbizottság a publikációkat elektronikus vagy nyomtatott formában bekérheti.
A habilitációra pályázó külföldi referált folyóiratokban megjelent közleményeinek száma és külföldi
nemzetközi konferenciákon megtartott előadásainak együttes száma minimálisan 20 legyen.
8. Informatikai- és Számítástudományi
A szakbizottság publikációs és idézettségi követelményeinek meghatározása az MTA Matematikai
Tudományok Osztálya Doktori Bizottságának (A), illetve Műszaki Tudományok Osztálya Informatikai
Bizottságának (B) az MTA doktora cím megszerzésére vonatkozó követelményei alapján történt. A
habilitációt kérelmező adja meg, hogy ezek közül mely terület követelményei szerint kéri a pályázatának elbírálását. Választását a szakbizottság felülbírálhatja.
A kérelmező feleljen meg az alábbi követelményeknek.
1. Végezzen önálló kutatómunkát vagy legyen meghatározó tagja valamely téma kutatására alakult
szűkebb kutatócsoportnak.
2. Legyen ismert a tudományág hazai és nemzetközi mértékadó körei előtt.
3. Oktató és tudományos munkájával igazolja, hogy alkalmas diplomamunka, szakdolgozat és kutatási
témák vezetésére.
4. Téziseit, amelyben elsősorban a PhD-fokozat megszerzése utáni tudományos munkáját foglalja öszsze, legfeljebb 20 oldal terjedelemben készítse el. Az MTA doktora címmel rendelkező kérelmező
mentesül a tézisek elkészítése alól.
5. A pályázatok elbírálása során a PhD-fokozat megszerzése utáni évek, illetve az utolsó 5 év teljesítménye a meghatározó.
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Az alábbi publikációs feltételeket csak az Informatika Doktori Iskola követelményeit kielégítő publikációkkal, az idézettségi feltételeket pedig csak az ilyen publikációkban megjelent hivatkozásokkal lehet teljesíteni.
(A) terület követelményei
6. Rendelkezzen legalább 15 darab és az Informatika Doktori Iskola pontozása szerint legalább 10
pontot érő publikációval, amelyek között van egyszerzős is. A PhD-fokozatszerzés utáni publikációs tevékenységére teljesüljön, hogy az legalább 3 pontot ér, valamint a hatástényezős folyóiratcikkek szerzők számával osztott darabszáma legalább 1.
7. Rendelkezzen legalább 30 független hivatkozással, amelyek közül legalább 20 nem a pályázó saját
környezetéből származik.
(B) terület követelményei
6. A publikációs tevékenységét jellemző Q értékszám érje el a 4 pontot, amiből minimum 3 pontot a
tudományos folyóiratokban, illetve konferenciákon publikált cikkekkel kell megszerezni. Legyen
egyszerzős cikke. A PhD-fokozatszerzés utáni publikációs tevékenységére teljesüljön, hogy az legalább a Q értékszám minimumának 30%-át eléri, valamint a hatástényezős folyóiratcikkek szerzők
számával osztott darabszáma legalább 1.
7. Rendelkezzen legalább 50 független hivatkozással, melyek közül legalább 25 a Web of Science
vagy Scopus adatbázisokban megtalálható.
Q kiszámítása

A publikációs tevékenység Q értékszáma a tudományos cikkek, tudományos könyvek és műszaki alkotások pontjaiból áll össze az alábbi táblázat szerint. A pontszámokat minden esetben a szerzők számával osztani (a szabadalmaknál a részesedés arányával szorozni) kell. Könyvfejezetként megjelenő konferenciacikket konferenciacikknek kell tekinteni.
Teljes terjedelmű lektorált folyóiratcikk
Hatástényezővel (IF) rendelkező folyóiratban
IF és 0,6 közül a nagyobbik
IF nélküli, külföldi folyóiratban
0,4
IF nélküli, hazai folyóiratban
0,3
Teljes terjedelmű konferenciacikk (min. 4 oldal)
idegen nyelven
0,2
magyarul
0,1
Tudományos könyv vagy könyvfejezet
idegen nyelven
10 oldalanként 0,2 – max. 2 pont
magyarul
10 oldalanként 0,1 – max. 1 pont
Kiemelkedő alkotás
Az alkotásban megvalósult tudományos eredményről legalább alkotásonként max. 1 pont
egy lektorált folyóiratcikkben számolt be, vagy legalább két
rangos hivatkozást kapott rá, vagy megvalósított szabadalom
fűződik hozzá.

9. Interdiszciplináris tudományok
A pályázótól olyan színvonalú tudományos tevékenység gyakorlását várjuk, 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 tézisösszefoglalót, 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
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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.
A pályázótól elvárt graduális oktatói tevékenység felsőoktatási intézményben:
– Legalább nyolc féléven keresztül önálló főkollégiumi – esetleg speciálkollégiumi – előadás és
vizsgáztatás.
– Témavezetői tevékenység (diplomamunka, szakdolgozat, diákköri pályamunka) legalább 3
hallgató esetében.
Ezt pótolhatja vagy kiegészítheti a pályázó posztgraduális oktatói tevékenysége.
A pályázótól elvárt posztgraduális oktatói tevékenység:
– Posztgraduális kurzusok szervezése, azokban előadói részvétel
– Doktori programban való előadói részvétel, témavezetés.
Előnyt jelent:
– Hazai vagy nemzetközi szakmai-tudományos közéletben történő szerepvállalás,
– Dokumentálható eredményes hazai vagy nemzetközi szakmai kapcsolattartás,
– Szakmai, tudományos szervezetekben tagság,
– Hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon történő szereplés illetve szervezőmunka,
– Szakmai bírálói tevékenység,
– Hazai illetve nemzetközi pályázatokban szereplés.
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
Kísérletes-elméleti és kísérletes klinikai szakterület
IF

Idézet

Megelőző orvostan
Népegészségügy
Igazságügyi orvostan

17

65

Biokémia
Molekuláris biológia
Idegtudományok
Genetika, örökléstan

40

130

Immunológia
Sejtbiológia
Virológia

40

160
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10. Irodalomtudomány
Az MTA doktora címmel nem bíró pályázóknak az alábbi részletes feltételeknek kell megfelelniük:
1. Két tudományos könyv (monográfia, kritikai igényű szövegkiadás, tanulmánykötet).
2. Húsz tudományos közlemény; ebből
a) modern filológiai 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 idegen nyelvű konferenciákon,
a) modern filológiai és összehasonlító irodalomtudományi területen legalább 6,
b) magyar irodalomtörténeti területen legalább 3.
4. A jelöltnek fel 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.
11. Kémiatudomány
A habilitációs eljárás megindításához az MTA doktora címmel nem rendelkezőktől olyan tudományos
tevékenységet kívánunk meg, amely megközelíti az MTA doktora cím benyújtásához szükséges
tudományos teljesítményt. A pályázónak a tudományos fokozat megszerzése óta legalább 20 nemzetközi
folyóiratban publikált közleménnyel – melyek összesített impakt faktora legalább 30 – kell rendelkeznie.
További elvárás, hogy a fenti közleményekre 150 feletti független hivatkozás legyen. Szükségesnek tartjuk,
hogy a jelölt tézisekben (10–12 oldal) foglalja össze azon legfontosabb tudományos eredményeit, amelyek
elérésében meghatározó szerepe volt. A jelölt térjen ki ezek jelentőségére; ismertesse, hogy kutatásai
mennyiben járultak hozzá tudományterületének fejlődéséhez.
A habilitációs eljárás megindításának további feltétele legalább négy féléven keresztül heti két órában
olyan kötelező vagy szabadon választható kollégium megtartása hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben, amelyhez a végén számonkérés kapcsolódik.
Abban az esetben, ha a jelölt rendelkezik az MTA doktora címmel, tudományos teljesítményét illetően
további vizsgálatok folytatása szükségtelen. Ebben az esetben oktatási tevékenységének fent részletezett magas szintű teljesítése a habilitációs eljárás megindításának feltétele.
12. 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.
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.
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A pályázó publikációs illetve citációs listáját az MTMT listája alapján nyújtsa be. A pályázatok
scientometriai értékelése az MTMT-be benyújtott és validált publikációs és citációs lista alapján történjen.
A MTA doktora címmel nem rendelkező jelölt 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. 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 tevékenység 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.
13. Környezettudomány
Habilitációs eljárás indítását kérheti bárki, aki a környezettudomány területén folytat oktatói és az
MTA doktori cím követelményei 50%-át meghaladó szinten tudományos tevékenységet, valamint
megfelel az SZTE Habilitációs Szabályzatában megadott feltételeken túl az alábbi követelményeknek:
1. Bizonyítsa, hogy legalább kettő, az egyetemen oktatott kurzus tematikájának kialakításában döntő súllyal részt vett.
2. Bizonyítsa részvételét diplomamunkások, szakdolgozók, doktoranduszok és fiatal munkatársak
(posztdoktorok, tanársegédek, kutatók) irányításában.
3. Bizonyítsa kezdeményező és vezető részvételét kutatási projektekben.
4. A habilitációs eljárás megindítása akkor is kérhető, ha kérelmező más (biológia, földtudomány,
kémia, fizika) tudományágban szerzett doktori fokozatot.
5. A habilitációs előadásoknál az angol a preferált világnyelv.
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14. Közgazdaságtudomány
1. A jelöltnek bizonyítania kell szakmai és tudományos felkészültségét pályázati anyagában az alábbiak ellenőrizhető közlésével:
1.1. legalább egy önálló könyvet (jegyzetet, tankönyvet, szakkönyvet) írt, vagy legalább háromnak
a kidolgozásában szerzőként, önálló fejezet(ek) megírásával részt vett,
1.2. legalább tíz saját tudományos eredményeket közlő tanulmánya jelent meg rangos nemzetközi,
lektorált, a szakterületen mértékadóként elismert - az MTA Gazdaságtudományi Minősítő Bizottsága által alkalmazott besorolás szerinti külföldi, illetve hazai A-B-C-D kategóriás - szakfolyóiratokban,
1.3. a GTK Közgazdaságtani Doktori Iskola PhD-fokozatszerzéshez szükséges kritériumai alapján
megjelent publikációinak összes pontszáma legalább 120.
2. A jelölt publikációira vonatkozó független hivatkozások száma legalább 20 legyen, melyet az
MTMT adatbázisa alapján kell vizsgálni.
3. Emellett a jelölt
3.1. részt vesz a hazai és nemzetközi tudományos közéletben, szakmai és tudományos szervezetek
munkájában, konferenciákon rendszeresen előad,
3.2. rendszeres oktatási tevékenységet folytat,
3.3. részt vesz a fiatalok tehetséggondozásában.
4. A jelölt a PhD-fokozat megszerzést követő – legalább ötéves – tudományos munkásságának legfontosabb eredményeit kb. egy ív terjedelmű tézisekben foglalja össze a megjelent publikációk felhasználásával.
5. 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 tantermi előadásból áll.
15. Matematikatudomány
A habilitációs eljárásban az idegen nyelv az angol, kivételes esetben a Matematikatudományi Szakbizottság előzetes engedélyével másik világnyelv.
Ha a kérelmező az MTA doktora, akkor kutatási tevékenységét nem vizsgáljuk, tudományos munkássága (kutatási eredményei és azok nemzetközi hatása) automatikusan kiválónak minősül.
Kutatási tevékenység
(ha a kérelmező nem az MTA doktora)

Kívánatos, hogy a pályázó nemzetközi elismertséggel rendelkezzen, tudományos tevékenységének
számottevő hatása legyen.
A jelöltnek a doktori (PhD) fokozat megszerzése után folyamatosan és legalább 5 éven át magas színvonalú tudományos kutatómunkát kell folytatnia. Minimumkövetelmény, hogy a kérelem benyújtásakor legalább 10 olyan cikkel kell rendelkeznie, amely Mathematical Reviews által referált, idegen
nyelvű, matematikai szakfolyóiratban jelent meg, és amely cikkek közül legalább 5 a doktori fokozat
megszerzése után készült. Elvárjuk, hogy a kérelmező publikációi és hivatkozásai elérhetők legyenek
az MTMT adatbázisban.
A kérelmező kutatási eredményeinek színvonalát alapvetően a saját maga által legjobbnak, legfontosabbnak ítélt 3 cikke – továbbiakban „kiemelt cikkek” – alapján vizsgáljuk. Kiválasztásuknál feltétel,
hogy közülük legfeljebb 1 lehet a doktori fokozat megszerzése előtti cikk, és ajánlott, hogy többféle
szempont érvényesüljön (pl. jelentőség, mélység stb.). A jelölt a kiemelt cikkekben foglalt főbb eredményeket tézisekben foglalja össze, melyhez elektronikus formában mellékeli az eredeti cikkeket is.
Továbbá a 3 kiemelt cikkben foglalt legfontosabb eredményeiről önértékelést készít kb. 1 oldal terje-
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delemben, amelyben rangsorolja azokat, megfogalmazza az eredmények lényegét a matematika más
területén kutatók számára is érthető módon, elhelyezi azokat az adott tudományterületen, utalva az
előzményekre, jelentőségre, módszerekre stb. A kérelmező kutatási tevékenységének értékelésénél figyelembe vesszük az eredményeinek mélységét, megjelenési helyét, az adott kutatási téma publikációs
szokásait, valamint azt, hogy társszerzős cikkekről van-e szó.
A jelölt az elért kutatási eredményeinek nemzetközi hatását elsősorban a cikkeire történt független hivatkozásokkal igazolja. A legfontosabbnak, legértékesebbnek ítélt maximum 5 hivatkozását – továbbiakban „kiemelt hivatkozás”, amely lehetőleg ‘minőségi’ hivatkozás – dokumentálja legfeljebb 2 oldal
terjedelemben indoklással és a hivatkozó részletekről készített másolatok segítségével. Itt ‘minőségi’
hivatkozáson olyan hivatkozást értünk, amelyik nemcsak megemlíti a publikációját, hanem például
(részben) megoldja egy felvetett problémáját, továbbfejleszti (általánosítja, javítja, más módszerrel éri
el), alkalmazza (felhasználja bizonyításban, algoritmusban, gyakorlati alkalmazásban) az eredményét,
módszerét, vagy akár csak tárgyalja őket. (‘Tárgyaláson’ a hivatkozó publikációhoz érdemben kapcsolódó munka ismertetését, értékelését, vele való összevetését értjük. Nem elegendő ebből a szempontból
például, ha csak utalás történik arra, hogy a kérdéssel vagy más vonatkozásával még ki foglalkozott.)
A kérelmező kutatásai nemzetközi hatásának értékelésénél vizsgáljuk a hivatkozó monográfiák és tudományos cikkek szerzőinek nemzetközi ismertségét, a hivatkozó publikációk számát, megjelenési helyét és az adott kutatási téma publikációs szokásait.
Elvárjuk, hogy a pályázó rendszeresen tartson előadást a kutatási témájában rendezett nemzetközi tudományos konferenciákon, és vegyen részt hazai, illetve nemzetközi tudományos pályázatokban,
együttműködésben. A kérelmező kutatómunkája hatásának megítélése során figyelembe vesszük a
konferencia- és szemináriumi meghívásait is, elsősorban a jelölt által legfontosabbnak, legrangosabbnak tartott maximum 5 konferencia- és szemináriumi meghívása alapján, melyeket a jelölt rangsorol és
indokol. Tekintetbe vesszük a kérelmezőnek a közvetlen tanítványai kutatómunkájára gyakorolt hatását is.
Oktatási tevékenység
Követelmény, hogy a jelölt a pályázat benyújtása előtt legalább nyolc féléven keresztül oktasson felsőoktatási intézményben, és ezen belül legalább négy féléven keresztül önállóan tartson főkollégiumi –
esetleg speciálkollégiumi – előadást és vizsgáztasson is. Kívánatos, hogy a kérelmező részt vegyen a
tehetséggondozásban, a doktori képzésben és a fokozatszerzési eljárásokban (pl. kurzus tartása, bizottsági tagság stb.), illetve témavezetői tevékenységet (diplomamunka, szakdolgozat, diákköri pályamunka és azok eredményessége) igazoljon. Figyelembe vesszük a jelöltnek az oktatásfejlesztésben és az
oktatásszervezésben végzett munkáját is (pl. tankönyv- és jegyzetírás, tananyagfejlesztés, tárgyfelelősség, oktatással kapcsolatos pályázatok, konferenciák stb.).
Tudományos közéleti tevékenység
A jelölt vegyen részt az egyetemi, kari, intézeti közéletben (pl. részvétel bizottságok munkájában, népszerűsítő előadások tartása). Kívánatos, hogy bekapcsolódjék a hazai és a nemzetközi tudományos
közéletbe is (pl. konferenciaszervezés).
A habilitációs kérelemhez csatolandó speciális dokumentumok:
1. A Mathematical Reviews által referált, idegen nyelvű, matematikai szakfolyóiratban megjelent
cikkek listája aszerint csoportosítva, hogy melyek készültek a doktori fokozat megszerzése előtt,
és melyek utána. Ha egy cikket a Mathematical Reviews már referált, akkor adja meg a referátum nyilvántartási számát is. Továbbá jól látható módon jelölje meg a listában a kiemelt cikkeket. [Fájlnév: fi-cikkek]
2. A 3 kiemelt cikk (megjelent formában, külön-külön fájlban). [Mappanév: kiem-cikkek, benne a
cikkek az önértékelésbeli sorrendben számozva: kiem-cikk_1, stb.]
3. A 3 kiemelt cikkről készített önértékelés. [Fájlnév: kiem-cikk-onert]
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4. A legfeljebb 5 kiemelt hivatkozás indoklással, szövegkörnyezettel alátámasztva. [Fájlnév: kiemhiv]
5. Minden egyéb kutatással, oktatással és tudományos közéleti tevékenységgel kapcsolatos információ (a legfontosabb, legrangosabb 5 konferencia- és szemináriumi meghívás rangsorolva és
indoklással, a közvetlen tanítványokra gyakorolt hatás, oktatásfejlesztő és oktatásszervező munka, minden egyéb információ, amit a kérelem szempontjából a jelölt fontosnak tart) egyetlen
fájlba szerkesztve, maximum 3 oldalban. [Fájlnév: mas-info]
6. A Matematikatudományi Szakbizottság előzetes engedélye, ha az eljárásbeli idegen nyelv nem
angol. [Fájlnév: szb-nyelv-eng]
Minden dokumentumot pdf formában kérünk benyújtani!
A kérelemmel benyújtott elektronikus adathordozón az itt felsorolt mappa és összes fájl egyetlen mappában legyen. [Mappanév: szakbiz]
16. Multidiszciplináris Orvostudomány
A Multidiszciplináris Orvostudományi Szakbizottság (MOSZ) a hozzá utalt kérelmeket az alábbi
szempontok szerint bírálja el.
1. Meghatározza, hogy a pályázók teljesítménye milyen hányadban jött létre a MOSZ illetékességi körébe tartozó egyes tudományterületeken: (a) elméleti orvostudomány és egészségtudomány, (b) klinikai orvostudomány. A MOSZ csak azon kérelmeket fogadja be bírálatra, melyekben a pályázónak
az elméleti és a klinikai orvostudomány területén végzett tevékenysége egyaránt jelentős, azaz bármelyik hozzájárulása minimálisan 30%-os mértékű.
2. A MOSZ a jelölt oktatási és tudományos össztevékenysége alapján megállapítja az elméleti illetve
klinikai orvostudományon belüli konkrét szakterületeket és azok arányát (pl. 0,6 és 0,4), és az arányoknak megfelelő súlyozással érvényesíti az MTA Orvosi Osztálya által a doktori habitusvizsgálatkor a megfelelő szakterületeken előírt scientometriai küszöbértékeket.
3. A habilitációs pályázatok elbírálási feltételének azt tekinti, ha a pályázó közleményeinek kumulatív
hatástényezője (impakt faktora) és független idézettségi mutatója eléri a súlyozással létrehozott
kombinált küszöbértékek felét.
4. A hatástényező értékét a jelölt eredeti, teljes terjedelmű (nem kivonatos) tudományos közleményei
alapján kell számítani. A hatástényezőket a Journal Citation Reports alapján, a dolgozat megjelenésének évében közzétett impakt faktor lista adatai alapján kell megállapítani. Kivételt képeznek az
utolsó 1-2 évben megjelent közlemények, melyekhez a legutolsó hozzáférhető hatástényező listát
kell alapul venni. A közleménylistát a hatástényezőkkel és a független idézetek felsorolásával a
Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisából célszerű megadni.
5. A tudományos habitus megítéléséhez ki lehet kérni az MTA Orvosi Osztálya véleményét.
6. 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.
A habilitációs pályázathoz benyújtandó dokumentumok
A tudományos tevékenység megítéléséhez
1. Legfeljebb 3 oldalas tézisösszefoglaló (ha a jelölt nem az MTA doktora) a legfontosabbnak tartott
tudományos eredményeiről.
2. Publikációs jegyzék.
3. A megjelent, illetve közlésre elfogadott teljes terjedelmű közlemények másolatai.
4. A független hivatkozások listája.
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5. 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 tézispontok alapján kíván habilitálni, és a jelölt saját eredményének ismerik el a tézisekben megfogalmazottakat.
Az oktatási tevékenység megítéléséhez
1. A Szegedi Tudományegyetemen oktatóként vagy vendégoktatóként oktatott tárgyak.
2. Témavezetések (szakmai irányítása alatt tevékenykedő tudományos diákköri vagy PhD-hallgatóinak
tudományos munkái és eredményei).
3. Egyéb, pl. oktatókórházi tevékenység.
A szakmai közéleti tevékenysége megítéléséhez
1. Szakmai szervező tevékenysége (részvétel tudományos kongresszusok, konferenciák rendezésében).
2. Szakmai társaságokban és testületekben meglévő tagsága, vezetői tisztsége.
3. Regionális, országos, illetve nemzetközi tudományos pályázati munkákban (klinikai vagy elméleti)
való részvétele.
4. Szakmai bírálói tevékenység.
5. Hazai és külföldi szakmai kapcsolattartás, együttműködés.
A betegellátó tevékenység minőségének megítéléséhez
1. Fő szakterületén a klinikai tevékenység jellemző adatai.
2. Hazai betegellátásban betöltött konzultatív tevékenység.
3. Regionális vagy országos hatáskörű szakrendelésben, ellátásban való részvétel.
17. Neveléstudomány
1. Kutatómunka, egy témavezetőként elnyert kutatási pályázat vagy részvétel közreműködőként legalább három kutatási programban.
2. Tanulmányok legalább 3 összesített impakt faktor értékkel, vagy saját kutatási eredményeket is közlő önálló vagy társszerzős könyv.
3. Saját kutatási eredményeket közlő legalább 25 tudományos tanulmány (cikk, könyvfejezet).
4. Részvétel tudományos konferenciákon; legalább 5 referált nemzetközi tudományos konferencián
való szereplés.
5. A tudományos munkásság hatását dokumentáló legalább 50 független hivatkozás.
6. A kutatói munkásságot bemutató tézisek elkészítése (2–3 ív terjedelemben).
18. 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 fotokópiában való melléklete.
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19. Történelemtudomány
A habilitációs követelményeknél az egyetemi Habilitációs Szabályzat megfelelő részének szempontjai az
irányadók. A Történettudományi Szakbizottság ezen túl a következő követelményeknek írja elő:
Oktatómunka:
A hagyományos oktatáson kívüli területeken kifejtett tevékenység: szakdolgozatok irányítása, diákköri
munkában témavezetői, konzulensi tevékenység, valamint doktori programban való előadói részvétel
és témavezetés.
Tudományos tevékenység:
1. Kutatómunka:
a) Két publikált könyv az illetékes akkreditált szakterületen. Az egyik könyv helyett elfogadható 4
ívnél terjedelmesebb tanulmány (1 ív = 40000 n). E könyveknek, illetve 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, vagy könyvfejezet (könyvismertetés, bibliográfia, referencia nem
fogadható el).
c) Ebből négy, egyetemes történelem esetében hét külföldön megjelent vagy részben lektorált/
nemzetközi szerkesztésben megjelenő magyarországi szakfolyóiratban megjelent idegen nyelvű
szaktanulmány kell legyen (könyvismertetés, 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.
g) a könyvekre, szaktanulmányokra vonatkozó független hivatkozások minimális száma: 30.
2. Tudományos-szakmai közéleti tevékenység:
Dokumentálhatóan színvonalas és állandó hazai, illetve nemzetközi szakmai-közéleti tevékenység.
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Doktori képzés és doktori fokozatszerzés szabályzata
A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a doktori
iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Kormányrendelet
alapján az alábbi szabályzatot alkotta meg a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről. (E szabályzatban a beemelt jogszabályi részletek kurzívan szerepelnek.)
Nftv. 16. §
(1) A képzési program része a doktori képzés, amely a mesterfokozat megszerzését követő képzésben a doktori fokozat
megszerzésére készít fel. Doktori képzésben legalább száznyolcvan kreditet kell szerezni. A képzési idő hat félév. A
doktori képzés egységes, harminchat hónapos képzési időből áll, amely felosztható beszámoltatási szakaszokra.
(2) Doktori képzésre az a felsőoktatási intézmény szerezhet jogosultságot, amelyben mesterképzés folyik az adott tudományterületen.
(3) A felsőoktatási intézmény doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére azon a tudományterületen, azon belül tudományágban vagy művészeti ágban szerezhet jogosultságot, amelyre a működési engedélye kiterjed. A művészetek
területén a tudományos fokozatszerzésre felkészítő PhD-képzésre, illetve a „Doctor of Liberal Arts” művészeti fokozatszerzésre felkészítő DLA-képzésre (a továbbiakban: doktori képzés) és fokozatadásra lehet jogosultságot szerezni.
(4) A doktori képzésben szerezhető oklevél által tanúsított tudományos fokozat a „Doctor of Philosophy” (rövidítve:
PhD), a művészeti képzésben a „Doctor of Liberal Arts” (rövidítve: DLA). Az oklevelet a rektor és a doktori tanács
elnöke írja alá.

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) a 2. sz. mellékletben felsorolt tudományterületeken és tudományágakban jogosult doktori fokozat odaítélésére és doktori képzésre a Magyar Akkreditációs Bizottság (a továbbiakban MAB) állásfoglalása alapján.

I. FEJEZET

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
A Szegedi Tudományegyetem doktori szabályzatának jogszabályi hátterét az alábbi törvények és rendeletek jelentik:
 a 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról (továbbiakban: Nftv.);
 a 387/2012 (XII.19.) Kormányrendelet a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról (továbbiakban Kr.);
 a 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről;
 a Kormányrendelet a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános szabályairól;
 a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (a továbbiakban: MAB) állásfoglalását a doktori
iskolák létesítésének és működésének követelményeiről (MAB 2013. június 7-i ülésén hozott
határozat (a továbbiakban MABHAT).
Az Egyetem doktori szabályzatának megalkotásakor figyelembe vette:
 az SZTE Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint az annak mellékletét képező egyéb, a
doktori képzéssel és fokozatszerzéssel kapcsolatos szabályzatokat.
A jelen szabályzat keretei között, azt kiegészítő, speciális, tudományterületi szabályzásokat a TDT-k –
egyetértésben az illetékes kari tanácsokkal – is alkotnak.
A doktori szabályzatot az Egyetem honlapján hozzáférhetővé teszi.
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II. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. E szabályzat hatálya kiterjed
 a doktori képzésre,
 a doktori (PhD) fokozatszerzésre irányuló eljárásra és a doktori (PhD) fokozat odaítélésére,
 a „tiszteletbeli doktor” (a Doctor Honoris Causa) cím odaítélésére,
 a külföldön szerzett tudományos fokozat honosítására,
 a kitüntetéses doktorrá avatásra (Promotio sub auspiciis praesidentis Rei Publicae),
 a doktori képzésben részt vevő hallgatókra (a doktoranduszokra) és a doktori fokozatszerzési eljárásban részt vevőkre (doktorjelöltekre),
 a doktori képzésben részt vevő oktatókra és kutatókra,
 a doktori (PhD) fokozat odaítélésében közreműködő bizottságok tagjaira.
2. E szabályzat alkalmazásában szereplő egyes fogalmakat az alábbi értelemben használjuk:
doktorandusz: a doktori képzésben részt vevő hallgató, akit a felsőoktatásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott jogok illetnek meg és kötelezettségek terhelnek;
doktorandusz hallgatói jogviszonya: a doktorandusz és a felsőoktatási intézmény között fennálló
jogviszony, amelynek tartalmát a doktorandusznak és az intézménynek a felsőoktatásra vonatkozó
jogszabályokban meghatározott jogai, illetve kötelezettségei alkotják. A hallgatói jogviszonyt az
Egyetem diákigazolvány kiadásával, illetve érvényesítésével igazolja;
doktori értekezés: [Nftv. 108. § (1)] a doktorjelölt által készített írásmű, alkotás vagy munka,
amellyel a doktorjelölt – a doktori fokozatszerzési eljárás során – bizonyítja, hogy a fokozat követelményeihez mért tudományos feladat önálló megoldására képes;
doktori fokozat: az EDT által odaítélhető tudományos fokozat, mely az egyetemi szervezett képzésre, illetve egyéni felkészülésre alapozva – doktori fokozatszerzési eljárás keretében – szerezhető meg.
doktori fokozatszerzési eljárás: a doktori fokozat megszerzésére irányuló, tartalmilag a doktori
képzésre alapozó, de attól jogilag és eljárás tekintetében független cselekménysorozat;
doktori iskola: a doktori képzés szervezett kerete, amely biztosítja a tudományos fokozat megszerzésére történő felkészítést, létesítéséről és a doktori képzés indításáról a Szenátus dönt.
doktori iskola oktatója: [Kr. 4. § (2)] A doktori iskola oktatói azok a tudományos fokozattal rendelkező oktatók és kutatók, akiket – a doktori iskola vezetőjének javaslatára – a doktori tanács alkalmasnak tart a doktori iskola keretében oktatási, kutatási és témavezetői feladatok ellátására;
doktori iskola tanácsa: a doktori iskola vezetőjének munkáját segítő, rendszeresen ülésező testület.
Tagjait az intézményi doktori szabályzat szerint választják és mentik fel;
doktori iskola vezetője: [Kr. 4. § (1)] A doktori iskola vezetőjét a doktori iskola egyetemi tanár
törzstagjai közül – a törzstagok többségének javaslatára – a doktori tanács választja, és a rektor nevezi ki legfeljebb ötéves időtartamra. A kinevezés többször is meghosszabbítható.
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doktori képzés: [Nftv. 53. § (1)] A doktori képzés a tudományterület sajátosságaihoz és a doktorandusz igényeihez igazodó egyéni vagy csoportos felkészítés keretében folyó képzési, kutatási és
beszámolási tevékenység. Doktori képzésben az vehet részt, aki mesterfokozatot szerzett.
doktori képzési/kutatási program: a doktori iskolákon és azoknak a létesítési dokumentumban
szereplő tudományágán belül, a doktori szabályzat által meghatározott feltételek teljesülése esetén,
a TDT jóváhagyásával működő oktatási-kutatási szervezet;
doktori szigorlat: a doktori fokozat megszerzésére irányuló eljárás része, a doktori eljárásban részt
vevő személy tudományágában szerzett ismereteinek összefoglaló, áttekintő jellegű számonkérési
formája;
doktori tanács: a doktori képzés szervezésére és a doktori fokozat odaítélésére a felsőoktatási intézmény szenátusa által létrehozott testület, amely doktori ügyekben döntéshozatali jogosultsággal
rendelkezik, különösen a képzés programjának jóváhagyása, felvétel a szervezett képzésre, valamint
a fokozat odaítélése és visszavonása tekintetében. A doktori tanács tudományos kérdésekben független testület, doktori ügyekben hozott döntései ellen csak a doktori szabályzat megsértése, eljárási
hiba esetén lehet jogorvoslattal élni. Ezen ügyekben a rektor dönt;
doktori téma: olyan kutatási részterület, amely alkalmas arra, hogy kidolgozása folyamatában a
doktorandusz – a témavezető irányításával – elsajátítsa a tudományos módszerek alkalmazását, értékelhető tudományos eredményhez jusson, és erről tudományos közlemények, tudományos előadások, majd doktori értekezés formájában bizonyosságot tegyen. A doktori témát a doktori iskola tanácsa hagyja jóvá;
doktori téma kiírója: az a tudományos fokozattal rendelkező oktató(k), illetve kutató(k), aki(k)nek
témahirdetését a doktori iskola tanácsa jóváhagyta(ák);
doktori téma vezetője: az a tudományos fokozattal rendelkező oktató(k), illetve kutató(k),
aki(k)nek témahirdetését a doktori iskola tanácsa jóváhagyta(ák), és aki – ennek alapján – felelősen
irányítja(ák) és segíti(k) a témán dolgozó doktorandusz tanulmányait, kutatási munkáját, illetve a
doktorjelöltek tudományos fokozatszerzésre való felkészülését. Egy témavezetőnek egy időben háromnál több doktorandusza csak az illetékes TDT egyetértésével lehet;
doktori tézisek: a tudományos nyilvánosság számára a doktori értekezés alapján készített, összefoglaló jellegű mű, amely a doktorjelölt azon tudományos eredményeit mutatja be, amelyek alapján
a fokozatszerzési eljárás során tanúbizonyságát adja annak, hogy felkészült a tudományos fokozat
megszerzésére. A tézisek magyar és angol (esetleg más, az adott tudományág sajátosságainak megfelelő) nyelven készülnek;
doktorjelölt: a doktori fokozat megszerzésére irányuló eljárás alatt álló személy. Ha a doktorandusz a képzési időn belül megkezdi a fokozatszerzési eljárást, akkor a hallgatói jogviszonya mellett
egyidejűleg doktorjelölt is;
doktorjelölti jogviszony: a doktorjelölt és a felsőoktatási intézmény között fennálló jogviszony,
amelynek tartalmát a doktorjelölt és az intézménynek a felsőoktatásra vonatkozó jogszabályokban
meghatározott jogai, illetve kötelezettségei alkotják. A doktorjelölti jogviszony a doktori fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezés elfogadásával jön létre;
kredit: [Nftv. 108. § (24)] a hallgatói tanulmányi munka mértékegysége, amely a tantárgy, illetve a
tantervi egység vonatkozásában kifejezi azt a becsült időt, amely meghatározott ismeretek elsajátításához, a követelmények teljesítéséhez szükséges; egy kredit átlagosan harminc tanulmányi munkaórát jelent, a kredit értéke – feltéve, hogy a hallgató teljesítményét elfogadták – nem függ attól,
hogy a hallgató a tudására milyen értékelést kapott;
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kutatási terület: a tudományágon belüli, illetve a több tudományágat érintő, a doktori iskola működési kereteit tükröző, a program gerincét alkotó fő tevékenységi terület azonosítására szolgál.
magyar állami ösztöndíjas hallgató: [Nftv. 108. § (26)] a magyar állami ösztöndíjjal támogatott
hallgató;
tanóra: a doktori képzésben a kontaktórán kívül tanórának számít a felsőoktatási intézményben,
vagy a vele együttműködési megállapodást kötött intézményben folytatott kutatási/alkotási tevékenységre fordított idő is. Olyan tudományterületen, ahol a kutatás/alkotás és a felkészülés könyvtárhoz, levéltárhoz, múzeumhoz, terepmunkához, vagy külső adatgyűjtéshez kötött, a tevékenységet
pontosan leíró – a témavezető és a doktori iskola vezetője által aláírt – engedély alapján végzett
munkával, a teljesítés témavezetői igazolásával lehet a fentitől eltérő módon kutatási/alkotási munkaidőt teljesíteni;
törzstag:
Kr. 2. § (3) Törzstag az lehet, aki
a) tudományos fokozattal rendelkezik;
b) a doktori iskola tudományágában, illetve annak kutatási területén folyamatos, magas szintű tudományos tevékenységet folytat, amely tudományos tevékenység – ide nem értve a művészeti tevékenységet – a Magyar Tudományos Művek Tára (a továbbiakban: MTMT) adatbázis alapján vizsgálandó;
c) művészeti alkotásra épülő habilitáció esetén alkotásai országosan és nemzetközileg ismertek és elismertek, továbbá ezt mértékadó, nemzetközi művészeti fórumok pozitív visszhangja igazolja;
d) a doktorjelöltek vezetésére való alkalmasságát bizonyította azzal, hogy témavezetésével legalább egy doktorjelölt
doktori fokozatot szerzett és
e) az adott felsőoktatási intézményben, teljes munkaidőben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban
foglalkoztatott oktató vagy tudományos kutató, aki a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 26. § (3) bekezdése alapján, a költségvetési támogatás megállapítására ezt a felsőoktatási intézményt jelölte meg.
3. § A törzstagnak
a) legalább egy képzési ciklusban és a ciklushoz tartozó fokozatszerzési eljárás időtartamára meg kell felelnie a 2.
§-ban foglaltaknak, valamint
b) vállalnia kell, hogy témavezetői tevékenységet is folytat a doktori iskolában.

tudományágakat a felsőoktatás gyakorlatában – a képzési ágakkal összevetve – a 2007. április 27-i
MAB állásfoglalás 1. sz. melléklete tartalmazza, amely a jelen szabályzatnak 1. sz. mellékletét képezi;
tudományterületek: – az Nftv. 108. § 46. pontja szerint a bölcsészettudományok, a hittudomány, az agrártudományok, a műszaki tudományok, az orvos- és egészségtudományok, a társadalomtudományok, a természettudományok és a művészetek, amelyek tudományágakra tagozódnak.

III. FEJEZET

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS FOKOZATSZERZÉS SZERVEZETI KERETEI
A DOKTORI TANÁCSOK
Nftv. 16. §
(5) A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése (a továbbiakban: doktori eljárás) a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. Az intézmény doktori tanácsa tudományterületenként – ezen belül a felsőoktatási intézmény doktori szabályzatában meghatározott tudomány-, illetve művészeti ágakban – tudomány-, illetve
művészeti ági doktori tanácsot hozhat létre. A doktori tanács valamennyi tagjának – a doktorandusz képviselők
kivételével – tudományos fokozattal kell rendelkeznie.
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Kr. 9. §.
(1) A doktori tanács létrehozásáról a szenátus az Nftv. 16. § (5) bekezdésében meghatározottak alapján dönt. A doktori tanács tagjainak kiválasztásakor – a tisztán hitéleti doktori képzések kivételével – biztosítani kell, hogy a tagok egyharmada, vagy legalább két tag ne legyen foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban a doktori iskolát működtető felsőoktatási intézménnyel. E bekezdés alkalmazásában az intézmény Professor Emeritusa a felsőoktatási
intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban álló személynek minősül. A doktori tanács szavazati jogú tagjai – a
doktorandusz képviselők kivételével – kizárólag olyan személyek lehetnek, akik a törzstagság feltételeinek megfelelnek. A doktori tanács tagjainak kiválasztása során törekedni kell mindazon tudományágak arányos képviseletére, amelyekben a felsőoktatási intézmény doktori fokozat odaítélésére jogosult. A tanács akkor határozatképes,
ha szavazati jogú tagjainak többsége jelen van.

3.1. Az Egyetemen négy tudományterületi doktori tanács (továbbiakban TDT): Bölcsészettudományi, Orvos- és Gyógyszerésztudományi, Társadalomtudományi, valamint Természet- és Műszaki Tudományi Doktori Tanács, és egy Egyetemi Doktori Tanács (a továbbiakban EDT) működik. A doktori tanácsok tagjai – a doktorandusz hallgatók képviselőjén kívül – csak tudományos fokozattal rendelkező szakemberek lehetnek.
3.2. A doktori tanácsok doktorandusz hallgató tagja(i) a doktori fokozatok odaítéléséről és a doktori
fokozatok visszavonásáról döntő, arra javaslatot tevő szavazásokon nem vesznek részt.
4. Az Egyetemen a doktori fokozatszerzés és a doktori képzés legfőbb döntéshozó és elvi irányító
szerve az EDT.
5.1. Az EDT elnökét – aki az MTA doktora, egyetemi tanár és valamely doktori iskola törzstagja – a
Rektor előterjesztése alapján az Egyetem Szenátusa választja meg 3 évre. A Rektor javaslatát az
EDT véleményének ismeretében teszi meg. A megbízatás egyszer meghosszabbítható.
5.2. Az EDT titkárának teendőit a Doktori Intézet igazgatója látja el.
6.1. Az EDT tagjai:
a) Az Egyetemen akkreditált doktori iskolák (felsorolásuk a 2. számú mellékletben található) egyegy képviselője.
b) Tisztségüknél fogva az Egyetem tudományos ügyekben illetékes rektorhelyettese, az EDT elnöke és titkára, a TDT-k elnökei, valamint az EDT előző elnöke.
c) A doktorandusz hallgatók által választott, tudományos fokozattal rendelkező, egy oktató/kutató.
d) A Doktorandusz Önkormányzat (továbbiakban: DÖK) elnöke, akit akadályoztatása esetén a
DÖK egy, az elnök által megbízott tagja helyettesíthet.
e) A bölcsészettudományok területéről 4, a műszaki tudományok területéről 1, az orvostudományok területéről 3, a társadalomtudományok területéről 2, valamint a természettudományok
területéről 4 fő külső tag.
6.2. Az EDT 6.1. a) pontjában szereplő doktori iskolai képviselőket és a 6.1. e) pontban szereplő külső
tagjait az illetékes TDT-k javaslata alapján az Egyetem Szenátusának egyetértésével a Rektor bízza meg 3 évre. Ezzel egy időben az (a), (c) és (e) pontban szereplő tagok mellé ugyanilyen módon
egy-egy póttag megbízására is sor kerül, akik a tag akadályoztatása esetén az EDT teljes jogú tagjai. A megbízatások meghosszabbíthatóak.
6.3. Az EDT határozatképes, ha szavazati jogú tagjainak többsége, köztük legalább 2 külső tag jelen
van.
7.1. Az EDT tudományos kérdésekben független testület, doktori ügyekben döntéseit csak a doktori szabályzat megsértése, eljárási hiba esetén lehet megfellebbezni. Az EDT elsősorban a doktori képzés és
fokozatadás elvi és összegyetemi kérdéseiben dönt, biztosítva azt, hogy a képzés színvonala és a doktori fokozat odaítélésének követelményrendszere – a szakterületi jellegzetességek figyelembevételével
– egységes legyen. A doktori fokozat odaítélésén és visszavonásán kívüli egyéni ügyekkel általában
nem foglalkozik, azok a TDT-k hatáskörébe tartoznak. A Doktori Tanácsok határozatai ellen –
amennyiben azok sértik a Doktori Szabályzatot – jogorvoslati kérelem nyújtható be a TDT-k határozatai ellen az EDT-hez, míg az EDT határozatai ellen a Rektorhoz.
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7.2. A határozatképes EDT és TDT-k határozataikat általában a jelenlévő szavazati jogú tagok több mint
felének egyetértő szavazatával (egyszerű többség) hozzák meg, amennyiben szabályzat, vagy jogszabály másként nem rendelkezik.
7.3. Amennyiben az EDT és a TDT-k személyi kérdésekben döntési, jóváhagyási, véleményezési és javaslattételi jogkörüket gyakorolják – ha szabályzat vagy jogszabály eltérően nem rendelkezik – az érvényes szavazatot leadók többsége szükséges határozataik meghozatalához. Az EDT és a TDT-k ezen
jogköreiket titkosan gyakorolják (titkos szavazás). A titkos szavazás során csak igennel vagy nemmel
lehet szavazni.
8.1.
Kr. 9. § (2) A doktori tanács
a) véleményezi a doktori iskolák létesítési javaslatát;
b) a szenátus részére rendszeresen értékeli az egyetemen folyó doktori képzést és fokozatszerzést;
c) indokolt esetben kezdeményezi doktori iskolák megszüntetését;
d) az Nftv . 16. § (5) bekezdése alapján tudományterületenként – ezen belül a felsőoktatási intézmény doktori szabályzatában meghatározott tudomány-, illetve művészeti ágakban – tudomány-, illetve művészeti ági doktori tanácsot (a továbbiakban együtt: tudományági doktori tanács) hozhat létre, az összetételre és a személyi feltételre
vonatkozó, az (1) bekezdésben megfogalmazott előírások betartásával;
e) dönt a doktori fokozatszerzési eljárások indításáról, a kreditelismerésekről, a doktori szigorlat tárgyairól, az
Nftv . 16. § (4) bekezdésében meghatározott doktori fokozat odaítéléséről, honosításáról és visszavonásáról,
mely jogosítványokat – a doktori fokozat odaítélése, honosítása és visszavonása kivételével – átruházhatja a tudományági doktori tanácsra;
f) a doktori szabályzatban meghatározottak szerint a doktori iskolák javaslatára kijelöli a doktori felvételi bizottság tagjait, a bírálóbizottság tagjait és a hivatalos bírálókat, létrehozza a szigorlati vizsgabizottságot, továbbá
jóváhagyja a doktori témavezetők és a doktori iskola oktatóinak személyét, mely jogosítványokat átruházhatja a
tudományági doktori tanácsra;
g) meghatározza a doktori fokozatszerzés idegen nyelvi követelményei körében az első idegen nyelvként (első
nyelvvizsga) elfogadható nyelvek listáját, mely jogosítványát átruházhatja a tudományági doktori tanácsra;
h) a bírálóbizottság véleménye alapján dönt a doktorjelölt zárt védés iránti kérelméről, mely jogosítványát átruházhatja a tudományági doktori tanácsra;
i) véleményezi a szenátus részére a rektornak a tiszteletbeli doktori illetve a tiszteletbeli doktori és professzori cím
adományozására tett előterjesztéseit, valamint a doktori iskola megszüntetésére tett javaslatát;
j) megválasztja a felsőoktatási intézmény doktori iskoláinak vezetőit, megbízza, illetve felmenti a doktori iskola tanácsának tagjait.

8.2. Az EDT dönt a 8.1. pontban foglaltakon kívül:
 a magyar állami ösztöndíjas doktorandusz hallgatók felvételi keretének tudományterületek közötti elosztásáról,
 a doktori iskolák minőségbiztosítási elveiről.
8.3. Az EDT jóváhagyja
 a doktori iskolák törzstagjait az illetékes doktori iskola vezetőjének javaslatára,
 a doktori iskolák alapításának kezdeményezését,
 a doktori iskolák szabályzatát.
8.4. Az EDT javaslatot tesz
 a Szenátus részére a doktori képzés működési feltételeit szolgáló pénzeszközök (közöttük különösen a doktori képzési normatíva és a tudományos célú normatívának a doktori képzés és fokozatadás minőségfejlesztési céljait szolgáló hányadának biztosításáról) elosztásáról és felhasználásáról,
 tiszteletbeli doktori (Doctor Honoris Causa) cím odaítélésére,
 kitüntetéses doktori fokozatra (Promotio sub auspiciis praesidentis Rei Publicae) való felterjesztésre,
8.5. Az EDT véleményezi
 az EDT elnökének javasolt professzor személyét.
8.6. Az EDT döntéseit a TDT-k véleményének ismeretében hozza meg.
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Az EDT indokolt esetben elektronikus szavazással is hozhat határozatokat. Elektronikus úton
nem hozható elutasító/nemleges döntés, és akkor sem lehet elektronikus szavazást tartani, ha azt
az EDT valamely tagja ellenzi.
Nem dönthet elektronikus szavazással a EDT:
 a doktori fokozatok odaítélésre vonatkozó javaslatokról,
 Doctor Honoris Causa kitüntető címre való javaslatról,
 a magyar állami ösztöndíjas doktorandusz hallgatók felvételi keretének tudományterületek
közötti elosztásáról.

9.1. A TDT-k elnökeit és tagjait a kari tudományos tanácsok és az illetékes doktori iskolák véleménye
ismeretében az illetékes dékán, illetve ha az több kart érint, akkor a dékánok egyeztetett javaslata
alapján a tudományos rektorhelyettes bízza meg 3 évre úgy, hogy a tudományterületen akkreditált
valamennyi tudományág képviselve legyen legalább egy, és legfeljebb két taggal és póttaggal (valamennyi tudományág esetén ugyanannyival). A TDT a tagjai közül megválaszthatja az elnök helyettesét, akit az EDT hagy jóvá. A helyettes a TDT elnökét annak akadályoztatása esetén, halasztást nem tűrő ügyekben ideiglenesen helyettesítheti. A TDT titkára valamely érintett kar tudományos és doktori ügyekért felelős dékánhelyettese.
9.2. A TDT-k külső, valamint doktorandusz hallgatók által választott tagjaira a 6.1. és 6.2. pontokban
foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.
10.1. A TDT-k – a tudományterületen működő doktori iskolák tanácsainak javaslata alapján – döntenek
 az EDT által átruházott jogkörben
o a doktori fokozatszerzési eljárások megindításáról, doktorjelölti jogviszony létesítéséről,
o a doktorjelöltek szigorlati tárgyairól,
o a szigorlati- és a védési bizottságok összetételéről, a hivatalos bírálók személyéről,
o az egyes doktori iskolák felvételi bizottságairól,
o kreditelismerésekről
o a doktori fokozatszerzés idegen nyelvi követelményei körében az első idegen nyelvként (első nyelvvizsga) elfogadható nyelvek listájáról.
 a szervezett képzésbe való felvételről az EDT által meghatározott keretek figyelembe vételével, az állami ösztöndíjas felvételi keretnek a doktori iskolák közötti elosztásáról,
 a doktori iskolák tanácsai javaslatára döntenek a doktoranduszok által kezdeményezett témavezető-váltás engedélyezéséről, az új témavezető kijelöléséről,
 a doktori iskolák tanácsainak javaslata alapján javaslatot tesznek az EDT-nek új törzstagok bevonásáról a már akkreditált doktori iskolákba,
 az egyes doktori iskolákon belül működő képzési/kutatási programok létesítéséről, a programvezető személyéről a 18. és 19. pont figyelembevételével.
 a Kr. 16. § (4) bekezdése alapján az 55.1. pontban felsorolt esetekben zártkörű védés elrendeléséről, és az értekezés, valamint annak nyilvánosságának korlátozásáról.
10.2. A TDT-k a doktori iskolák tanácsainak javaslatára jóváhagyják
 a doktori témavezetőket,
 az aktuálisan meghirdetendő képzési/kutatási programokat,
 az EDT által meghatározott elvek alapján a tudományterületen működő doktori iskolák minőségbiztosítási rendszerét,
 a felvételi bizottságok elnökeit és tagjait.
10.3. A TDT-k a doktori iskolák tanácsainak véleménye ismeretében javaslatot tesznek
 a doktori fokozat odaítélésére,
 minden olyan kérdésben, amelyben e szabályzat döntési, vagy javaslattételi jogot biztosít az
EDT-nek,
 a kari tanácsoknak a doktori képzés normatív (képzési-, kutatási-) támogatásának az egyes iskolák közötti elosztásáról.
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10.4. A TDT-k indokolt esetben elektronikus szavazással is hozhatnak határozatokat. Elektronikus
úton nem hozható elutasító/nemleges döntés, és akkor sem lehet elektronikus szavazást tartani,
ha azt a TDT valamely tagja ellenzi.
10.5. Nem dönthetnek elektronikus szavazással a TDT-k:
 a doktori fokozatok odaítélésre vonatkozó javaslatokról,
 Doctor Honoris Causa kitüntető címre való javaslatról,
 a szervezett képzésre kapott, államilag támogatott keret iskolák közötti elosztásáról,
 a szervezett képzésre való felvételről,
 zárt védés elrendeléséről.
10.6. A TDT-kre is alkalmazni kell a 7. pontban, a jogorvoslati ügyekben az EDT-re vonatkozókat,
azzal az eltéréssel, hogy a jogorvoslati kérelmeket az illetékes dékán véleményének ismeretében
az EDT bírálja el.
11.1. A doktori fokozatszerzéssel és a doktori képzéssel kapcsolatos szervezési és nyilvántartási feladatokat az Egyetem Doktori Intézete végzi. A Doktori Intézet vezetését a tudományos ügyekben
illetékes rektorhelyettes, vagy a Rektor által kinevezett igazgató látja el.
11.2. A Doktori Intézet feladatai:
 a doktori fokozatszerzéssel és a doktori képzéssel kapcsolatos egységes egyetemi szintű nyilvántartások (elektronikus és hagyományos formájú) vezetése, amely kiterjed a fokozatszerzés
és a képzés egészére, ide értve az államilag támogatott helyek betöltöttségének nyilvántartását,
az ideiglenesen felszabaduló helyek betöltésének koordinálását, a finanszírozási formák közötti átsorolások nyomon követését,
 a nyilvántartási rendszerek karbantartása, és igények szerinti bővítése,
 az állami ösztöndíjak folyósításának segítése az Egyetem Gazdasági Igazgatósága közreműködésével,
 a képzési költségtérítéssel kapcsolatos ügyek (pl. a befizetések regisztrálása) koordinálása,
 adatszolgáltatások az illetékes minisztériumnak, a MAB-nak, az Országos Doktori Tanácsnak
és a doktori iskoláknak,
 az Országos Doktori Tanács honlapján a doktori adatbázis intézményi adminisztrátori feladatainak ellátása,
 kapcsolattartás a doktorandusz érdekvédelmi szervezetekkel,
 PR-tevékenység (beleértve a képzési és a felvételi lehetőségek meghirdetését, az egyes kurzusok más intézmények doktorandusz hallgatói számára való meghirdetését),
 a Doktori Intézet honlapjának karbantartása,
 az egyes doktori iskolákban folyó szervezett képzések igény- és szükség szerinti összehangolása,
 a szervezett képzésre való jelentkezések fogadása,
 EDT üléseinek előkészítése, a TDT-k munkájának összehangolása,
 Gondoskodik – a doktorjelölt és a Klebelsberg Könyvtár közreműködésével – a tézisek és az
értekezések elektronikus úton való nyilvánosságra hozataláról;
 Az előbb említett nyilvánosságra hozatalkor alkalmazza a 10.1. pontbeli doktori tanácsi határozatot.
11.3. A Doktori Intézet központi adminisztratív feladatait az Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ előadói látják el az illetékes karok munkatársainak bevonásával.
12.1. A doktori szigorlatok és a disszertációk nyilvános vitáinak megszervezése, lebonyolítása a doktori iskola szerint illetékes karok feladata. A szigorlatokról, védésekről a karok rendszeresen tájékoztatják a Doktori Intézetet. A doktori iskolák a védéseket három héttel korábban meghirdetik
az Országos Doktori Tanács (továbbiakban: ODT) honlapján (www.doktori.hu).
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12.2. A doktori képzésben részt vevők tanulmányi jellegű ügyeit (beiratkozás, az indexek kezelése, a
tanulmányokkal kapcsolatos kérelmek fogadása, az aktív/passzív félévek nyilvántartása, stb.) a
doktori iskola szerint illetékes dékáni hivatalok (tanulmányi osztályok) ügyintézői látják el a
Doktori Intézet koordinálásával.

A DOKTORI ISKOLÁK
A DOKTORI ISKOLÁK LÉTESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI ÉS ELJÁRÁSI RENDJE
Kr. 1. §
(1) Doktori képzés kizárólag doktori iskola keretében folytatható.
(2) A doktori iskola létesítésekor meg kell jelölni azt a tudományterületet, azon belül a tudományágat vagy művészeti ágat, amelyben a doktori képzést folytatni kívánják. A tudományágon belüli, illetve tudományágak közötti kutatási terület megnevezéssel azonosítható a doktori iskola működési kereteit tükröző szakmai tevékenység.
(3) Ha e rendelet másképpen nem rendelkezik, tudományágon művészeti ágat, tudományos fokozaton művészeti
fokozatot, továbbá tudományos tevékenységen művészeti tevékenységet is érteni kell.
2. § (1) Doktori iskola létesítését legalább hét törzstag kezdeményezheti. A törzstagok többsége egyetemi tanár. Egy
személy egyidejűleg csak egy doktori iskolában lehet törzstag.
(2) A legalább három tudományágban működő (multidiszciplináris) doktori iskolában tudományáganként legalább három törzstagnak kell lennie – a neveléstudományi területen működő doktori iskolákban a tanárképzéshez kapcsolódó diszciplináris területről is lehet törzstag –, akik többsége egyetemi tanár, és kutatási tevékenységüket az adott tudományágban fejtik ki. A két tudományágban működő (interdiszciplináris) doktori iskolában legalább tizenegy törzstagnak kell lennie, tudományáganként legalább négy törzstag – a neveléstudományi területen működő doktori iskolákban a tanárképzéshez kapcsolódó diszciplináris területről is lehet
törzstag –, akik többsége egyetemi tanár, és kutatási tevékenységüket az adott tudományágban fejtik ki.
(3) Törzstag az lehet, aki
a) a létesítendő doktori iskola tudományágában tudományos fokozattal rendelkezik;
b) a doktori iskola tudományágában, illetve kutatási területén folyamatos, magas szintű tudományos tevékenységet folytat, amely tudományos tevékenység – ide nem értve a művészeti tevékenységet – a Magyar
Tudományos Művek Tára (a továbbiakban: MTMT) adatbázis alapján vizsgálandó;
c) művészeti alkotásra épülő habilitáció esetén alkotásai országosan és nemzetközileg ismertek és elismertek,
továbbá ezt mértékadó, nemzetközi művészeti fórumok pozitív visszhangja igazolja;
d) a doktorjelöltek vezetésére való alkalmasságát bizonyította azzal, hogy témavezetésével legalább egy doktorjelölt doktori fokozatot szerzett és
e) az adott felsőoktatási intézményben, teljes munkaidőben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott oktató vagy tudományos kutató, aki a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 26. § (3) bekezdése alapján, a költségvetési támogatás megállapítására ezt a felsőoktatási intézményt jelölte meg.
(4) Ha a (3) bekezdés a)–d) pontjában foglalt feltételeket teljesíti, a doktori iskola létesítéséhez a felsőoktatási
intézmény doktori tanácsának (a továbbiakban: doktori tanács) jóváhagyásával törzstag lehet – az Nftv. 32. §
(1) bekezdése szerinti – Professor Emeritus, vagy Professor Emerita (a továbbiakban együtt: Professor Emeritus) is annak a felsőoktatási intézménynek a doktori iskolájában, amelyben emeritált. A Professor Emeritusok közül egy tag vehető figyelembe a 2. § (1) bekezdésében meghatározott törzstagok tekintetében, a 2. § (2)
bekezdésében meghatározott törzstagok tekintetében tudományáganként egy tag vehető figyelembe.
(5) A (3) bekezdés a)–d) pontjában foglalt feltételek teljesítése mellett törzstag lehet továbbá kutatóintézetben,
teljes munkaidőben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott – Magyar Tudományos Akadémia doktora címmel rendelkező – tudományos tanácsadó vagy kutatóprofesszor is, amennyiben
a felsőoktatási intézmény a kutatóintézettel erre vonatkozó megállapodást kötött. Közülük legfeljebb két tag
vehető figyelembe a 2. § (1) bekezdésében meghatározott törzstagok tekintetében, a 2. § (2) bekezdésében
meghatározott törzstagok tekintetében tudományáganként egy tag vehető figyelembe.
3. § A törzstagnak
a) legalább egy képzési ciklusban és a ciklushoz tartozó fokozatszerzési eljárás időtartamára meg kell felelnie a
2. §-ban foglaltaknak, valamint
b) vállalnia kell, hogy témavezetői tevékenységet is folytat a doktori iskolában.
4. § (1) A doktori iskola vezetőjét a doktori iskola egyetemi tanár törzstagjai közül – a törzstagok többségének javaslatára – a doktori tanács választja, és a rektor nevezi ki legfeljebb ötéves időtartamra. A kinevezés többször
is meghosszabbítható.
(2) A doktori iskola oktatói azok a tudományos fokozattal rendelkező oktatók és kutatók, akiket – a doktori iskola
vezetőjének javaslatára – a doktori tanács alkalmasnak tart a doktori iskola keretében oktatási, kutatási és
témavezetői feladatok ellátására.
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5. § (1) A törzstagok készítik elő a doktori iskola létesítésének dokumentumait, amelyek tartalmazzák:
a) a doktori iskola tudományterületi, tudományági besorolását;
b) azokat a mesterképzési szakokat, amelyekre alapozva a felsőoktatási intézmény eleget tesz az Nftv. 16. §
(2) bekezdésében foglalt feltételeknek;
c) a doktori iskola kutatási területének megnevezését;
d) a doktori fokozatszerzési eljárás eredményeként kiadható doktori fokozat elnevezését;
e) a doktori iskola vezetésére jelölt személynek, a doktori iskola törzstagjainak, a doktori iskola első három
évre javasolt témavezetőinek, a doktori iskola további oktatóinak, meghívott hazai és külföldi oktatóknak
(művészeti doktori iskola esetén művészeknek), kutatóknak a nevét, tudományos vagy művészeti önéletrajzát, az előző öt év legfontosabb tudományos (művészeti doktori iskola esetén tudományos vagy művészeti)
eredményeinek, alkotásainak dokumentációját;
f) a doktori iskola képzési tervét;
g) a doktori iskola nemzetközi kapcsolatait, amelyek a működés során várhatóan figyelembe vehetők;
h) a doktori iskola minőségbiztosítási tervét és
i) a doktori iskola működési szabályzatát.
(2) A dokumentációhoz mellékelni kell az érintettek nyilatkozatát arról, hogy vállalják a felkérést, és megfelelnek
az e rendeletben rájuk vonatkozóan előírt feltételeknek.
(3) A doktori iskola létesítési dokumentációjának részét képezik a felsőoktatási intézmény által a doktori iskola
tevékenységével kapcsolatos együttműködési megállapodások, különös tekintettel a 2. § (5) bekezdésében
megjelölt együttműködési megállapodásokra.
(4) A doktori tanács előzetes véleménye szükséges ahhoz, hogy a doktori iskola vezetőjének javasolt személy a
doktori iskola létesítésére vonatkozó kérelmet – a rektor útján – a szenátus elé terjessze jóváhagyásra.
6. § (1) A felsőoktatási intézmény rektora – a szenátus doktori iskola létesítésére vonatkozó döntése után – kéri az
Oktatási Hivataltól (a továbbiakban: Hivatal) a doktori iskola nyilvántartásba vételét.
(2) A nyilvántartásba vételi kérelemhez mellékelni kell
a) a doktori iskola létesítésének dokumentumait;
b) a doktori tanács véleményét;
c) a felsőoktatási intézmény doktori iskola létesítésében érintett kutatási területének fejlesztési koncepcióját;
d) a felsőoktatási intézmény doktori szabályzatát;
e) az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a doktori iskola honlapján a doktori képzésről évente rendszeres és
nyilvános tájékoztatást ad, a felvételi követelményeket évente a honlapon és a felsőoktatási intézményben
szokásos módon is közzéteszi; valamint
f) az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a doktori iskola adatait folyamatosan frissíti, hogy azok a doktori
iskola állapotát naprakészen tükrözzék.
(3) A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (a továbbiakban: MAB) az Nftv. 67. § (4) bekezdésében
meghatározott szakértői véleményének megalapozása érdekében vizsgálja különösen a 2. § (3) bekezdés b)
pontja tekintetében a szükséges követelmények teljesítését, a 2. § (5) bekezdésében és az 5. § (3) bekezdésében említett megállapodás érvényesülését, valamint a szakmai bírálati szempontrendszerében foglalt egyéb
elvárások teljesítését.
7. § A doktori iskola nyilvántartott adataiban történt változásokat haladéktalanul be kell jelenteni a Hivatalnál.
8. § A doktori iskola megszüntetéséről a doktori tanács vagy a rektor kezdeményezésére a szenátus dönt. A rektor
kezdeményezése esetén a szenátus – döntése előtt – beszerzi a doktori tanács véleményét. A rektor a szenátus
döntése szerint kezdeményezi a Hivatalnál a doktori iskola nyilvántartott adatainak módosítását. A doktori iskolát a Hivatal bizonyítási eljárás lefolytatása nélkül törli a nyilvántartásból.

13. Az Egyetem – a MAB által akkreditált tudományterületeken és tudományágakban – szervezett
doktori képzést folytat, és ennek alapján, vagy egyéni felkészülési formában legmagasabb egyetemi végzettségként doktori (PhD, DLA) fokozatot ítél oda. A képzés és felkészülés, illetve a fokozatszerzés egymástól elkülönített események. A fokozat meghatározott tudományág magas színvonalú ismeretét, az e területen elért új tudományos eredményeket, és az önálló kutatómunkára való alkalmasságot tanúsítja.
14. A szervezett doktori képzés oktatási és kutatási keretei a doktori iskolák. A doktori iskolákon belül
– a doktori iskola kezdeményezésére, a TDT jóváhagyásával – képzési/kutatási programok működhetnek. Ezek létesítését/megszűnését az EDT-nek be kell jelenteni.
15. A Doktori iskola létesítésére benyújtandó pályázatokat az e fejezet preambulumában szereplő
Kormányrendelet vonatkozó részének alapján kell elkészíteni.
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16. A doktori iskola vezetője az MTA Doktora (tudomány doktora) címmel rendelkező egyetemi tanár, törzstag. A doktori iskola vezetőjét az EDT javaslatára – a MAB szakértői véleménye és a
Szenátus jóváhagyása alapján – a Rektor bízza meg. A megbízás megszűnik a doktori iskola vezetőjének lemondásával vagy teljes idejű munkaviszonyának megszűnésével. A doktori iskola tanácsa választhat iskolavezető-helyettest az iskola törzstagjai közül, akit az illetékes TDT hagy jóvá
és erről az EDT-t tájékoztatja. A helyettes az iskola vezetőjét annak akadályoztatása esetén, halasztást nem tűrő ügyekben ideiglenesen helyettesítheti. A doktori iskola vezetőjének feladatai:
 a doktori iskola létesítési eljárása során felelős annak sikeres koordinálásáért;
 felelősen irányítja a doktori iskola tanácsának munkáját és felelős a tanács döntéseinek végrehajtásáért;
 koordinálja a szakmai munkát és felelős annak minőségéért;
 képviseli a doktori iskolát;
 irányítja a doktori iskola adminisztrációját és információcserét folytat az illetékes doktori tanácsokkal;
 figyelemmel kíséri az iskola pénzügyi kereteinek felhasználását.
17. A doktori iskolán – annak alapító határozatában szereplő tudományágon – belül képzési/kutatási
program hozható létre. Ennek szükséges feltétele, hogy a programvezetőn kívül a programban
részt vegyen további legalább egy témavezető és még legalább 3 vezető oktató. A doktori iskolán
belül működő képzési/kutatási programok jog- és feladatkörét a doktori iskola működési szabályzatában kell rögzíteni. A képzési/kutatási programok indításáról – a doktori iskola javaslata alapján – a TDT dönt. Az egyetem doktori iskoláit a 2. sz. melléklet tartalmazza.
18. Képzési/kutatási program vezetője csak az illetékes doktori iskola törzstagi megfelelésű témavezetője lehet. Kivételesen indokolt esetben, az TDT hozzájárulásával ettől el lehet tekinteni. A képzési/kutatási program vezetőjét – a doktori iskola kezdeményezésére, a TDT jóváhagyásával – a
TDT elnöke bízza meg. A megbízás megszűnik a programvezető lemondásával, egyetemmel való
jogviszonyának megszűnésével vagy felmentéssel a TDT döntése alapján.
19. A képzési/kutatási program vezetőjének feladatai:
 irányítja a programban folyó szakmai munkát;
 felelősen részt vesz a doktori iskola tanácsának munkájában.
20. Ha a doktori iskola törzstagja más doktori iskolában is vállal témavezetést vagy oktatást, akkor azt
be kell jelentenie saját doktori iskolája tanácsának.
21.1. A doktori iskolákban a szakmai tevékenységet az iskola vezetője és a legalább három tagú doktori iskola tanácsa irányítja. Ez utóbbi elnöke a doktori iskola vezetője, tagjait a doktori iskola
törzstagjai választják és a TDT-k bízzák meg. A képzési/kutatási programok vezetői – amennyiben nem választott tagok – az üléseken meghívottként vesznek részt. A doktori iskola tanácsának
tagja lehet egy vagy több tanácskozási jogú doktorandusz is. A doktori iskola tanácsa titkárt kérhet fel, aki a tanács döntésének megfelelően az üléseken szavazati vagy tanácskozási joggal vesz
részt. A doktori iskola titkára segíti az iskolavezető munkáját, a doktori iskola adminisztrációs
feladatainak ellátásában. A titkár feladatait a doktori iskola vezetője határozza meg.
21.2. A doktori iskola vezetője az iskola adminisztrációs feladatainak ellátására adminisztrátort kér fel,
aki egyben ellátja az iskolával kapcsolatos adatbázis koordinátori feladatokat a doktori.hu adatbázisban.
22. A doktori iskola tanácsának feladatai:
 az iskola belső szabályzatának és követelményrendszerének kidolgozása a doktori szabályzattal
összhangban, valamint az ezek végrehajtása;
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 a doktoranduszok tanulmányi és kutatási tevékenységéhez szükséges infrastrukturális és szakmai feltételek biztosítása;
 a szervezett képzés szerkezetének meghatározása, javaslattétel az oktatási foglalkozások meghirdetésére;
 a doktori iskola honlapjának a MAB előírásai szerinti létrehozása és rendszeres aktualizálása;
 a szervezett képzésben részt vevő doktoranduszok képzési tervének és kutatási témájának jóváhagyása; a képzési tervek és a kutatási témák koordinálása, a témavezetők tevékenységének felügyelete;
 a doktori iskola számára biztosított kutatási normatívával való gazdálkodás az egyetem érvényes
gazdálkodási szabályai szerint;
 a doktori iskolára háruló adminisztratív és nyilvántartási kötelezettségek teljesítése;
 javaslattétel a szigorlati- és bírálóbizottságok összetételére valamint a fokozatszerzésre jelentkezők szigorlati tárgyaira;
 a doktori iskola vezetője, valamint a képzési/kutatási programok vezetőinek személyében szükséges változások kezdeményezése és a javaslatok előterjesztése a TDT számára;
 a doktori iskola oktatóinak személyében bekövetkező változások kezdeményezése;
 a doktori iskola és a képzési/kutatási programok címében és tartalmában szükséges változtatások kezdeményezése;
 új képzési/kutatási programok indításának kezdeményezése;
 indokolt esetben javaslatot tesz a TDT-nek a hallgatók programból való törlésére;
 a doktori szabályzatban leírt esetekben döntéseiről értesíti az illetékes testületeket; amennyiben
azok 30 napon belül írásban nem kifogásolják az adott döntést, azt jóváhagyottnak kell tekinteni
az illető testület részéről;
 meghatározza a doktori iskola által, a doktori fokozatszerzési eljárásban elfogadott idegen nyelvek körét;
 kijelöli a választható szigorlati fő- és melléktárgyakat;
 javaslatot tesz a doktori felvételi bizottság összetételére.
23. A doktori iskola tanácsa feladatkörének – működési szabályzatában meghatározott – egy részét
átadhatja a TDT-nek vagy az iskolán belül működő képzési/kutatási programoknak. A doktori iskola tanácsának fellebbviteli fóruma a TDT.

IV. FEJEZET

A SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉS
Nftv. 16. § (1) A képzési program része a doktori képzés, amely a mesterfokozat megszerzését követő képzésben a doktori
fokozat megszerzésére készít fel. Doktori képzésben legalább száznyolcvan kreditet kell szerezni. A képzési
idő hat félév. A doktori képzés egységes, harminchat hónapos képzési időből áll, amely felosztható beszámoltatási szakaszokra.
(2) Doktori képzésre az a felsőoktatási intézmény szerezhet jogosultságot, amelyben mesterképzés folyik az
adott tudományterületen.
(3) A felsőoktatási intézmény doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére azon a tudományterületen, azon
belül tudományágban vagy művészeti ágban szerezhet jogosultságot, amelyre a működési engedélye kiterjed. A művészetek területén a tudományos fokozatszerzésre felkészítő PhD-képzésre, illetve a „Doctor of
Liberal Arts” művészeti fokozatszerzésre felkészítő DLA-képzésre (a továbbiakban: doktori képzés) és fokozatadásra lehet jogosultságot szerezni.
(4) A doktori képzésben szerezhető oklevél által tanúsított tudományos fokozat a „Doctor of Philosophy” (rövidítve: PhD), a művészeti képzésben a „Doctor of Liberal Arts” (rövidítve: DLA). Az oklevelet a rektor és a
doktori tanács elnöke írja alá.
(5) A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése (a továbbiakban: doktori eljárás) a felsőoktatási
intézmény doktori tanácsának joga. Az intézmény doktori tanácsa tudományterületenként – ezen belül a felsőoktatási intézmény doktori szabályzatában meghatározott tudomány-, illetve művészeti ágakban – tudomány-, illetve művészeti ági doktori tanácsot hozhat létre. A doktori tanács valamennyi tagjának – a doktorandusz képviselők kivételével – tudományos fokozattal kell rendelkeznie.
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24.1. A szervezett képzés segít a doktori fokozat elnyeréséhez szükséges tudásszint és kutatói gyakorlat megszerzésében. Ennek érdekében az abban részt vevők szervezett tudományos képzésben
részesülnek – szabadon választható képzés keretén belül – idegen nyelvi képzésben vesznek
részt, és vehetik igénybe az Egyetem sportlétesítményeit. Továbbá, a doktori iskola szerint illetékes valamely tanszék, klinika vagy kutatóintézet keretében egyéni kutatómunkát végeznek témavezetőik irányításával. Egy témavezetőhöz egyidejűleg háromnál több doktorandusz nem tartozhat. Ez alól felmentést – indokolt esetben – a TDT adhat.
24.2. Az államilag támogatott képzésben részt vevő doktorandusz 3 féléven keresztül heti 4 órás lektorátusi nyelvoktatásra jogosult térítésmentesen. Ezen összesen (heti óraszámban számolva) 12 órás nyelvoktatás más bontásban is igénybe vehető. A nyelvórákkal kredit nem szerezhető.
24.3. A 36 hónapos szervezett doktori képzés 6, egyenként 5 hónapos beszámoltatási időszakot tartalmaz, amely igazodik az illetékes kar osztatlan-, alap- és mesterképzéséhez.
24.4. A szervezett képzésbe felvételt nyert hallgató (a doktorandusz) a doktori tanulmányok megkezdésekor a doktori iskola szerint illetékes karon beiratkozik, és diákigazolványt kap. A leckekönyvébe és az ETR-be az egyes beszámoltatási időszakok első két hetében felveszi a meghirdetett lehetőségek közül a doktori iskola tanácsa által az adott félévre előírt és az általa választott
tárgyakat, különös tekintettel a témavezetője által javasolt kurzusokra. A követelmények teljesítésének igazolása – az elméleti vizsgákat a vizsgáztató, a kutatómunkát a témavezető értékeli, a
publikációkért járó krediteket a képzési/kutatási program vezetője igazolja a témavezető véleménye alapján, továbbá az oktatásért járó krediteket az illetékes tanszék vezetője igazolja – a leckekönyvben és az ETR-ben történik. Ezt az illetékes kar dékánja ismeri el a doktori iskola vezetőjének ellenjegyzésével.
24.5. Az államilag támogatott képzésben részt vevő doktorandusz számára csak akkor folyósítható
ösztöndíja egy adott beszámoltatási időszakban, ha az azt megelőzőkben összegyűjtötte a
4. sz. mellékletben megadott kumulatív kreditszámot. Ellenkező esetben költségtérítéses hallgatóként folytathatja tanulmányait az előírt kumulatív kreditszám eléréséig. Ezen rendelkezést a
harmadik és az ötödik beszámoltatási időszak megkezdésekor kell érvényesíteni.
24.6. A doktorandusz minden második beszámoltatási időszak végén rövid beszámolót készít a doktori
iskola tanácsa részére tudományos tevékenységéről, amelyet a témavezető véleményez és a programvezető ellenjegyez.
24.7. A képzést a TDT-k elvi irányítása mellett a doktori iskolák tanácsai szervezik a Doktori Intézet
és a karok Tanulmányi Osztályai adminisztratív segítségével. A különböző doktori iskolák képzéseinek összehangolása a Doktori Intézet feladata, amely a karok tanulmányi osztályaival
együtt gondoskodik a foglalkozások meghirdetéséről, a tanulmányi ügyek kezeléséről, a félévek
lezárásáról.
24.8. A szervezett doktori képzés az SZTE-n csak nappali tagozaton, és teljes idejű képzésként lehetséges. Ha a doktorandusz részidős képzésben kíván részt venni, akkor őt olyan egyéni felkészülőnek kell tekinteni, aki mellé a doktori iskola konzulens biztosít.
25.1. A szervezett képzés során a végbizonyítvány megszerzésének és az egyes beszámoltatási időszakok teljesítésének követelményeit kreditekben a 4. sz. mellékletben előírtak figyelembe vételével az egyes doktori iskolák határozzák meg. A képzés során 180 kredit teljesítendő.
25.2. Az egyes foglalkozásokon nyújtott teljesítményt a meghirdetés szerinti formában (kollokvium,
beszámoló, záródolgozat stb.) a számonkérést 1–5, vagy 1–3 fokozatú minősítésével kell értékelni.
25.3. Elégtelen (1) érdemjegy javítása egyszer kísérelhető meg, egyébként más tárgyból kell kreditet
szerezni.
26.1. A doktorandusz más egyetemen vagy külföldi tanulmányútján szerzett tanegységeinek vagy dokumentált teljesítményének beszámításáról a doktori iskola tanácsa dönt.
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26.2. A disszertáció szűkebb témakörét a doktorandusszal és témavezetőjével valamint a programvezetővel való megbeszélés alapján a doktori iskola tanácsa hagyja jóvá. Ennek legkésőbb a negyedik beszámoltatási időszak végéig meg kell történnie.
26.3. A doktorandusz az előírt kreditek megszerezése után végbizonyítványt (abszolutóriumot) kap,
ami annak dokumentuma, hogy a jelölt a doktori képzés tanulmányi kötelezettségeinek mindenben eleget tett, de megszerzése nem helyettesíti a doktori szigorlatot. A részbeni mentesítésre a
Szabályzat 48.2–3. pontja vonatkozik.
FELVÉTEL A SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBE
27.1. A szervezett doktori képzésbe való felvételi lehetőségeket a Doktori Intézet hirdeti meg minden
évben tudományterületenként, a doktori iskolák feltüntetésével az egyetem honlapján és az országos doktori felvételi tájékoztatóban. A felvételi felhívást, illetve annak bizonyos részeit a
Doktori Intézet vagy az illetékes TDT-k eljuttathatják a társegyetemekhez, kutatóintézetekhez
(mindazon intézményekhez, amelyeket a doktori iskolák javasolnak). A felvételi vizsgák megszervezése és lebonyolítása a TDT-k elnökeinek és az illetékes karok dékánhelyetteseinek és a
Doktori Intézet igazgatójának közös feladata.
Nftv. 40. § (6) Doktori képzésre az vehető fel, aki mesterképzésben szerzett fokozattal és szakképzettséggel, valamint legalább egy „C” típusú középfokú államilag elismert – középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex – vagy
azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkezik.

27.2. A felvétel feltételeit – a doktori iskolák tanácsainak javaslatát figyelembe véve – a TDT-k állapítják meg. Ezek között a jelentkező szakmai előképzettségére, nyelvtudására, korábbi szakmai
tevékenységére vonatkozó feltételek állapíthatók meg.
27.3. Doktori képzésre utolsó évfolyamos mesterképzésben, illetve 5-6 éves osztatlan képzésben, az
utolsó évfolyamon tanuló hallgatók és egyetemi diplomával bíró, és a törvényben előírt szintű
nyelvvizsgával rendelkező személyek jelentkezhetnek. A jelentkezéshez szükséges dokumentumokat a Doktori Intézethez kell benyújtani.
27.4. A felvételi eljárás díját a 3. sz. melléklet tartalmazza. Ez nem lehet kevesebb a tudományterület
szerinti egyetemi alapképzésre jelentkezés egységes díjtételénél.
27.5. Az egyes doktori iskolákba jelentkezők, a doktori iskola tanácsa javaslata alapján, a TDT által
megbízott, legalább három tagú bizottság előtt felvételi vizsgát tesznek. Ennek célja a jelentkezők szakmai ismereteinek és szakmai intelligenciájának felmérése, valamint tájékozódás jövendő
doktori munkájával kapcsolatos elképzeléseikről, eddigi tudományos jellegű tevékenységükről,
nyelvismeretükről. A bizottság értékeli a jelentkezők teljesítményét, ezek alapján rangsorolja
őket, és javasolja vagy nem javasolja a felvételüket. Külföldi hallgatók felvételi vizsgáztatása indokolt esetben videokonferencia eszközökkel is történhet.
27.6. A felvételi eljárásban alkalmazott értékelést a TDT-k a doktori iskolák egyetértésével szabályozzák, az EDT által jóváhagyott elvek alapján. A felvételi vizsgák tematikáját a doktori iskolák tanácsai állapítják meg, és azt legalább két héttel a felvételi vizsga előtt közlik a jelölttel. A TDT-k
a felvételi eljárásban alkalmazott értékelést is előzetesen nyilvánosságra hozzák a doktori iskolák
honlapján.
27.7. A doktori iskola felvételi bizottsága és a doktori iskola tanácsa az elért pontszámok alapján rangsorolja a jelentkezőket, majd – az illetékes minisztérium és az EDT által megszabott kereten belül – a felvételről a TDT-k döntenek. A felvétel meghatározott doktori iskolába szól. A döntések
ellen jogorvoslatnak helye nincs, csak jogszabálysértés esetén nyújtható be panasz az egyetem
rektorához.
28.1. A szervezett doktori képzésben külföldi állampolgárok is részt vehetnek. Az egyetem bármely
doktori iskolája idegen nyelven is meghirdethet és folytathat doktori képzést. Az EU polgárait a
magyar állampolgárokkal azonos jogok illetik meg e téren is.
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28.2. Az egyetem nem állami ösztöndíjra is felvehet a szervezett képzésbe doktoranduszokat, de minden jelentkező felvételéről azonos elvek alapján kell dönteni.
28.3. A doktori képzésre felvett személyek nevét az egyetemen minden érdeklődő számára hozzáférhető módon nyilvánosságra kell hozni.
A HALLGATÓI JOGÁLLÁS
29.1. A doktorandusz állami vagy egyéb (pl. kutatóintézeti, pályázati, vállalati) forrásból ösztöndíjat
kaphat.
29.2. Az Egyetem a vonatkozó általános eljárásának megfelelően gondoskodik arról, hogy a doktorandusz hallgatók hozzájussanak a kormányrendelet által biztosított szociális juttatásokhoz.
29.3. A tankönyv- és jegyzettámogatás kormányrendeletben, ill. az éves költségvetési törvényben
meghatározott összege felhasználásának elveit az EDT határozza meg a doktorandusz hallgatók
képviselője véleményének ismeretében. A szabályozás tudományterületenként eltérő is lehet. A
támogatásnak a doktoranduszokhoz eljuttatásáról, valamint a felhasználás ellenőrzéséről a Doktori Intézet és a Hallgatói Szolgáltató Iroda gondoskodik.
Nftv. 81. § (1) A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés keretében a hallgató által díjmentesen igénybe vehető
szolgáltatások a következők:
a) a képzési programban meghatározott oktatási és tanulmányi követelmények teljesítéséhez, az oklevél, illetve doktori abszolutórium megszerzéséhez szükséges előadások, szemináriumok, konzultációk, gyakorlati foglalkozások, terepgyakorlatok első alkalommal történő felvétele, a beszámolók, vizsgák és a sikertelen beszámolók, illetve vizsgák egy alkalommal történő megismétlése, a záróvizsga letétele, továbbá a
fokozatszerzési eljárás a hallgatói jogviszony fennállása alatt, az 53. § (2) bekezdésben foglaltak szerint,
b) szakkollégiumi foglalkozások,
c) a felsőoktatási intézmény létesítményeinek – könyvtár és a könyvtári alapszolgáltatások, laboratórium,
számítástechnikai, sport- és szabadidős létesítmények –, eszközeinek használata az ingyenes szolgáltatásokhoz kapcsolódóan,
d) a felsőoktatási szakképzésben a gyakorlati képzéshez biztosított munkaruha, egyéni védőfelszerelés (védőruha) és tisztálkodási eszköz, más képzésben az egyéni védőfelszerelés (védőruha) és tisztálkodási eszköz,
e) a hallgatói tanácsadás,
f) a képzéssel, illetve doktori fokozatszerzéssel kapcsolatos valamennyi okirat első alkalommal történő kiadása.
(2) A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés keretében – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – a felsőoktatási intézmény nem kérhet igazgatási szolgáltatási díjat (pl. beiratkozási díj).
(3) Ha magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgató valamely EGT-államban
olyan részképzésben vesz részt, amelyben folytatott tanulmányai a hazai felsőoktatási intézmény képzésébe
beszámíthatók, a hallgató a külföldi tanulmányok idejére – a (4) bekezdésben meghatározottak szerint – attól a felsőoktatási intézménytől, amellyel hallgatói jogviszonyban áll, ösztöndíjat kaphat.
(4) A hallgató akkor jogosult az (3) bekezdésben meghatározott ösztöndíjra, ha külföldi tanulmányait a felsőoktatási intézmény hozzájárulásával kezdte meg.
(5) A (3) bekezdésben meghatározott ösztöndíj a képzési támogatás terhére adható. Az ösztöndíj adományozásáról nyilvános pályázat útján kell dönteni.

29.4. A képzési költségtérítéseket, amely doktori iskolánként eltérő lehet, a doktori iskolák tanácsainak javaslata alapján a TDT-k határozzák meg. A képzési költségtérítés fizetésének időtartama
évi 12 hónap. A költségtérítések összegét a 3. sz. melléklet szabályozza, és rendelkezik annak
felhasználásáról, és a befizetések szemeszterenkénti határidejéről.
Nftv. 44. § (1) A hallgató hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát:
a) a képzési program keretében, illetve a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati
képzés során az intézményben, az intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben vagy külső gyakorlóhelyen,
b) a képzési programhoz közvetlenül nem kapcsolódóan a felsőoktatási intézményben vagy a felsőoktatási
intézmény által létrehozott gazdálkodó szervezetben.
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(2) A hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző hallgató foglalkoztatására a munka törvénykönyvének a rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. A Kormány a hallgatói munkaszerződésre vonatkozó szabályok meghatározása során a munka törvénykönyvénél a hallgató számára kedvezőbb feltételeket állapíthat meg.
(3) A hallgatót
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben díjazás illetheti, illetve a hat hét időtartamot elérő egybefüggő gyakorlat esetén díjazás illeti, melynek mértéke legalább hetente a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) tizenöt százaléka, a díjat – eltérő megállapodás hiányában – a szakmai gyakorlóhely fizeti,
(5) A doktorandusz oktatási és kutatási tevékenységére az e § (3) bekezdés a) pontjában írtakat az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:
a) a doktorandusz a tanulmányi kötelezettségeinek keretében a heti teljes munkaidő húsz százalékának megfelelő időtartamban az intézmény oktatási, tudományos tevékenysége körében munkavégzésre kötelezhető,
b) a doktorandusz által végzett munka ideje – az a) pont szerinti munkavégzéssel együtt – egy félév átlagában nem haladhatja meg a heti teljes munkaidő ötven százalékát,
c) a doktorandusz munkaidő-beosztását oly módon kell meghatározni, hogy vizsgázási és a vizsgára történő
felkészülési kötelezettségeinek eleget tudjon tenni,
d) a munkadíj havi összege, a teljes munkaidő ötven százalékának megfelelő idejű foglalkoztatás esetén nem
lehet kevesebb, mint a legkisebb kötelező munkabér (minimálbér), eltérő idejű foglalkoztatás esetén ennek időarányos része.

29.5. A szervezett képzésben részt vevő doktoranduszokat oktatási, kutatási és más tanszéki feladattal
bízhatják meg a tanszékek az illetékes doktori iskola vezetőjének egyetértésével. A megbízást
írásba kell foglalni. Az így létrejött szerződés az illetékes képzési program vezetőjének ellenjegyzésével érvényes, további formai követelményeire a Gazdasági Igazgatóság intézkedései vonatkoznak.
29.6. Az Nftv. 44. § (5) bekezdés a) pontja értelmében a doktoranduszok havi 35 óra – ami közelítőleg
heti 8 órát jelent – munkavégzésre kötelezhetők.
29.7. Az előző pontbeli munkamennyiség általában heti 2–4 óra gyakorlat megtartásával egyenértékű.
Magasabb szintű felkészülés igénylő gyakorlat/szeminárium, illetőleg előadás esetén ez arányosan kevesebb lehet.
29.8. A doktorandusz munkabére/óradíja megállapításakor mindig a garantált bérminimumra vonatkozó hatályos kormányrendeletet kell alkalmazni. A minimális óradíj kiszámításánál abból kell kiindulni, hogy a teljes bérminimum akkor fizetendő, ha a doktorandusz havi 26 óra gyakorlatot
(átlag heti 6 órát) tart.
29.9. Az Nftv. 44. § (5) bekezdés a) pontja értelmében kötelező tevékenységekért munkabér nem fizetendő.
29.10. A doktori képzés célja a tudományos ismeretek bővítése és a hallgatók felkészítése a doktori
fokozat megszerzésére. Az állami doktori ösztöndíj teljes munkaidős elfoglaltságot jelent. Emiatt, és a kutatási feladatok időbeni, minél magasabb színvonalú teljesítése érdekében nem megengedett – az egyetemen és a doktori képzésben együttműködő kutatóintézetekben végezetteken
kívül – más munkaviszony vagy megbízásos jogviszony létesítése vagy fenntartása az ösztöndíjas jogviszony idején. Ez alól felmentést adhat a Tudományterületi Doktori Tanács, a témavezető egyetértése esetén, a doktorandusz szakmai előmenetelét nem hátráltató, kutatási, oktatási
többlet feladatok ellátására, illetve az ehhez szükséges foglalkoztatási jogviszony létesítésére.
29.11. Az ilyen engedéllyel bíró doktorandusz hallgató szakmai előmenetelét, a követelmények maradéktalan teljesítését a témavezető igazolja és a TDT félévenként értékeli, egyúttal dönt az engedély esetleges meghosszabbításáról.
29.12. Amennyiben a hallgató a TDT írásbeli engedélyének hiányában vagy az engedélyben foglaltakon kívül más célra létesít vagy tart fenn munkaviszonyt, illetőleg munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyt, akkor a TDT fegyelmi eljárást kezdeményezhet vele szemben.
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30. A doktorandusz feladatait általában az Egyetemen (vagy a doktori képzésben részt vevő társintézményekben, a doktori iskolával, ill. az Egyetemmel együttműködő külföldi egyetemeken, kutatóintézetekben) teljesíti. Ez alól a TDT egyedi esetekben felmentést adhat, de az egyes doktori iskolákban felvett doktoranduszok többségének az egyetem valamely tanszékén (intézetében, klinikáján) kell végeznie tudományos munkáját.
31. Ha a doktorandusz valamely – az Egyetemmel a doktorképzésben együttműködő – intézményben
végzi tudományos munkáját, az Egyetem – a doktori iskola tanácsának egyetértése esetén – a képzés dologi költségeivel/annak meghatározott részével az adott intézményt támogathatja.
32. A doktoranduszokat minden beszámoltatási időszak után legalább három hét, minden második
után további két hét pihenőidőszak illeti meg.
Nftv. 45. § (1) Ha a hallgató bejelenti, hogy a következő képzési időszakban hallgatói kötelezettségének nem kíván eleget
tenni, illetve, ha a hallgató a soron következő képzési időszakra nem jelentkezik be, a hallgatói jogviszonya
szünetel. A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév. A
hallgató, a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint több alkalommal is élhet a hallgatói
jogviszonyának szüneteltetésével.
(2) Az intézmény a hallgató kérelmére engedélyezheti a hallgatói jogviszony szünetelését
a) az (1) bekezdésben meghatározottnál hosszabb, egybefüggő időtartamban is vagy
b) az intézményi szabályzat erre vonatkozó megengedő rendelkezése hiányában az első félév teljesítése előtt
is,
feltéve, hogy a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség
vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni.
(3) Szünetel a hallgatói jogviszony, ha a hallgatót fegyelmi büntetésként eltiltják a tanulmányok folytatásától.

33.1. Az egyetem a tanulmányi idő megszakítását legfeljebb három alkalommal, összesen három évre
engedélyezheti (évkihagyás). Első alkalommal a kérelmet el kell fogadni. A hallgatói jogviszony
szünetelése alatt állami ösztöndíj nem folyósítható.
33.2. Évhalasztás, évkihagyás, valamint a tanulmányok más módon történő megszakítása után a képzés folytatására jelentkező doktorandusz a jelen rendelet alapján meghatározott támogatásokból
részesül, és a jelen szabályzat alapján meghatározott, költségtérítést köteles fizetni, kivéve, ha a
Szabályzat ettől eltérő szabályt állapít meg.
33.3. A felvételtől számított 72 hónap elteltével, a doktorandusz hallgatói jogviszony – a hallgatói
névsorból való törléssel – megszűnik.
33.4. Az évkihagyást az illetékes dékánhelyettesek engedélyezik a doktori iskola vezetőjének egyetértésével, és erről értesítik a Doktori Intézetet.
Nftv. 59. § (1) Megszűnik a hallgatói jogviszony,
a) ha a hallgatót másik felsőoktatási intézmény átvette, az átvétel napján,
b) ha a hallgató bejelenti, hogy megszünteti a hallgatói jogviszonyát, a bejelentés napján,
c) ha a hallgató nem folytathatja tanulmányait magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben, és
önköltséges képzésben nem kívánja azt folytatni,
d) az adott képzési ciklust, illetve a szakirányú továbbképzés, felsőoktatási szakképzés esetén az utolsó képzési időszakot követő első záróvizsga-időszak utolsó napján, illetve a doktori képzés képzési idejének
utolsó napján,
e) felsőoktatási szakképzésben, ha a hallgató tanulmányainak folytatására egészségileg alkalmatlanná vált,
és a felsőoktatási intézményben nem folyik másik, megfelelő felsőoktatási szakképzés, vagy a hallgató
nem kíván továbbtanulni, illetve a továbbtanuláshoz szükséges feltételek hiányában nem tanulhat tovább,
a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján,
f) ha a hallgató hallgatói jogviszonyát – fizetési hátralék miatt – a rektor a hallgató eredménytelen felszólítása és a hallgató szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott
döntés jogerőre emelkedésének napján,
g) a kizárás fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napján,
h) ha a hallgatói jogviszony létesítéséhez előírt e törvényben meghatározott feltétel a továbbiakban már
nem áll fenn, az ennek tárgyában hozott megszüntető döntés jogerőre emelkedésének napján.
(2) Az (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint nem szűnik meg az alapképzésben részt vevő hallgató hallgatói jogviszonya, ha az alapfokozat megszerzését követően a soron következő félévre mesterképzésre felvételt
nyert.

109. SZÁM

EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 3383

(3) A felsőoktatási intézmény egyoldalú nyilatkozattal is megszünteti annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, aki
a) a tanulmányi és vizsgaszabályzatban, illetve a tantervben rögzített, a tanulmányokban való előrehaladással kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti,
b) egymást követően harmadik alkalommal nem jelentkezik be a következő tanulmányi félévre,
c) a hallgatói jogviszony szünetelését követően nem kezdi meg tanulmányait,
feltéve, hogy a hallgatót előzetesen írásban felhívták arra, hogy kötelezettségének a megadott határidőig tegyen eleget és tájékoztatták a mulasztás jogkövetkezményeiről.
(4) A felsőoktatási intézmény egyoldalú nyilatkozattal megszünteti annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, akinek az azonos tanegységből tett sikertelen javító, és ismétlő javító vizsgáinak összesített száma eléri
az ötöt.

34.1. A doktorandusz hallgatói jogviszony megszűnik
a) a törvényben megszabott képzési idő elteltével,
b) A Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat alapján kimondott kizárás fegyelmi büntetéssel,
c) a doktorandusz hallgató elbocsátásával,
d) a doktorandusz hallgató ezirányú bejelentésével,
e) a doktorandusz hallgatói névsorból való törléssel.
34.2. A doktorandusz hallgató hallgatói jogviszonyának megszüntetésével el kell bocsátani a szervezett doktori képzésből és a doktori képzést befejezettnek kell tekinteni, ha
a) a doktorandusz hallgató azt maga kéri,
b) azt a doktori iskola tanácsa kéri, mert
I. a doktorandusz hallgató valamely kötelező, mással nem helyettesíthető tárgyból a megismételt vizsgán sem nyújtott értékelhető teljesítményt,
II. a kitűzött kutatási terv, illetve annak időarányos része a doktorandusz hallgató hibájából
nem valósult meg.
34.3. Az elbocsátás 34.2. pont (b) részében foglalt eseteiben a doktori iskola vezetőjének javaslata
alapján a TDT dönt.
34.4. A TDT a doktorandusz hallgató tanulmányai során egyetlen alkalommal kérelmére, méltányossági alapon eltekinthet a 34.2. pont (b) pontjában foglaltaktól.
35. A doktoranduszok érdekvédelmét a Doktoranduszok Országos Szövetsége valamint az SZTE
Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat látja el.

V. FEJEZET

A DOKTORI FOKOZAT MEGSZERZÉSE
Nftv. 53. § (1) A doktori képzés a tudományterület sajátosságaihoz és a doktorandusz igényeihez igazodó egyéni vagy
csoportos felkészítés keretében folyó képzési, kutatási és beszámolási tevékenység. Doktori képzésben az vehet részt, aki mesterfokozatot szerzett.
(2) A doktori képzést követően a doktori fokozatot külön fokozatszerzési eljárás keretében lehet megszerezni. A
doktori fokozatszerzési eljárásban részt vevő a doktorjelölt. Doktorjelölt lehet az is, aki nem vett részt a doktori képzésben, a fokozatszerzésre egyénileg készült fel, feltéve, hogy mesterfokozatot szerzett, és teljesítette
a doktori képzés követelményeit. Ha a doktorandusz a képzési időn belül megkezdi a fokozatszerzési eljárást,
akkor a hallgatói jogviszonya mellett egyidejűleg doktorjelölt is.
(3) A doktorjelölti jogviszony a doktori fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezéssel és annak elfogadásával
jön létre. Nem utasíthatja el a jelentkezését a felsőoktatási intézmény annak, aki az adott felsőoktatási intézményben sikeresen befejezte a doktori képzést. A doktorjelölti jogviszony keretében kell teljesíteni az (5)
bekezdésben meghatározott követelményeket.
(4) A doktorjelölti jogviszony megszűnik a fokozatszerzési eljárás lezárásával, illetve akkor is, ha a doktorjelölt
a jogviszony létesítésének napjától számított két éven belül nem nyújtotta be a doktori értekezését. A doktorjelölt jogaira és kötelezettségeire – ha jogszabály másként nem rendelkezik – egyebekben a hallgatói jogokra és kötelezettségekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
(5) A doktori fokozat megszerzésének feltételei:
a) a doktori szabályzat alapján előírt kötelezettségek teljesítése, továbbá a doktori szigorlat – legalább háromtagú – vizsgabizottság előtt történő eredményes letétele;
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b) két idegen nyelv – ideértve a nem magyar jelnyelv elfogadásának a lehetőségét siket doktorjelölt esetében, valamint a tudományterület műveléséhez szükséges – ismeretének a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti igazolása;
c) az önálló tudományos munkásság bemutatása cikkekkel, tanulmányokkal vagy más módon, művészeti (DLA-) fokozat megszerzésének feltételeként önálló művészeti alkotótevékenység eredményeinek bemutatása;
d) a fokozat követelményeihez mért tudományos, illetve művészeti feladat önálló megoldása; értekezés, alkotás bemutatása; az eredmények megvédése nyilvános vitában.
(6) Az odaítélt doktori fokozatokról központi nyilvántartást kell vezetni, amelybe bárki betekinthet. Biztosítani
kell a nyilvántartás internetes hozzáférhetőségét. A doktori képzés és a fokozat odaítélésének részletes szabályait a felsőoktatási intézmény doktori szabályzata állapítja meg.
(7) A PhD-fokozattal rendelkező személyek nevük mellett feltüntethetik a „PhD” vagy a „Dr.” rövidítést, a
DLA-fokozattal rendelkezők pedig a „DLA” vagy a „Dr.” rövidítést.
53/A. § (1) A doktori értekezés – és annak tézisei – mindenki számára nyilvános. A nyilvánosságra hozatal legfeljebb a
szabadalmi illetve oltalmi bejelentés közzétételének időpontjáig elhalasztható. A doktori értekezés és tézisei
elektronikus, illetve nyomtatott formában való nyilvántartásáról és teljes terjedelmű nyilvánosságra hozataláról a doktori fokozatot odaítélő felsőoktatási intézmény gondoskodik, oly módon, hogy a doktori értekezés
és tézisei egy nyomtatott és egy elektronikus adathordozón rögzített példányát a felsőoktatási intézmény
központi könyvtárában, katalogizálva elhelyezi.
(2) A doktori értekezést és téziseit elektronikus formában a Magyar Tudományos Művek Tárában, az általánosan elfogadott nemzetközi gyakorlatnak megfelelő (DOI) azonosítóval ellátva, mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni.
(3) Szabadalmi, oltalmi eljárással érintett doktori értekezés esetén a doktori értekezés és a doktori tézisek nyilvánosságra hozatala a doktorjelölt kérelmére, a bírálóbizottság támogató véleménye alapján és a doktori
tanács jóváhagyásával, legfeljebb a szabadalom, oltalom bejegyzésének időpontjáig elhalasztható. Nemzetbiztonsági okból minősített adatot tartalmazó doktori értekezést és doktori téziseit a minősítés időtartamának letelte után kell nyilvánosságra hozni.
Kr. 12. § (1) A doktori fokozatszerzési eljárás kérelem alapján, jelentkezéssel és annak elfogadásával indul.
(2) A doktori szigorlat a doktori fokozatszerzési eljárás része, mely a doktori fokozatszerzési eljárásban részt vevő
személy tudományágában szerzett ismereteinek összefoglaló, áttekintő jellegű számonkérési formája.
(3) A doktori szigorlatot nyilvánosan, szigorlati bizottság előtt kell letenni. A szigorlati bizottság legalább három
tagból áll. A szigorlati bizottság tagjainak kiválasztásánál megfelelően alkalmazni kell a 9. § (1) bekezdésében
meghatározott szabályokat, azzal a megszorítással, hogy ha a bizottság létszáma nem éri el az öt főt, mindöszsze egy tag ne legyen foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban a doktori iskolát működtető felsőoktatási intézménnyel. Szigorlati bizottság elnöke csak egyetemi tanár, Professor Emeritus, vagy habilitált egyetemi docens,
habilitált főiskolai tanár lehet. A szigorlat eredményét közvetlenül a szigorlat után ki kell hirdetni. A doktori
szigorlatról jegyzőkönyvet kell felvenni.
(4) A doktori védésre a sikeres doktori szigorlat után kerülhet sor.

36. A doktori fokozat megszerzésének feltétele a fentieken kívül a mester szintű, vagy azzal egyenértékű diploma megléte.
37.1. A doktori fokozat egy meghatározott tudományterület magas színvonalú ismeretét, önálló kutatómunkára való alkalmasságot, és az új tudományos eredmények elérésére való képességet tanúsítja.
37.2. Doktori fokozat az egyetem szakmailag illetékes Doktori Tanácsához benyújtott kérelem alapján
lefolytatott fokozatszerzési eljárás eredményeként nyerhető el.
38.1. A doktori fokozat megszerzésére az 1. sz. mellékletben felsorolt tudományágakban a 2. sz. mellékletben felsorolt doktori iskolák figyelembevételével a TDT-k által előírt formanyomtatvány
alapján lehet jelentkezni a tudományágilag illetékes TDT-t befogadó kar Dékáni Hivatalában.
38.2. A kérelemhez az eljárás indításakor az illetékes TDT által előírtakon kívül az alábbi dokumentumokat kell csatolni.
 Nyilatkozat, hogy a jelölt nem kezdeményezett és nincs folyamatban ugyanezen tudományágban doktori fokozatszerzési eljárása, illetve fokozatszerzési eljárás kezdeményezését két éven
belül nem utasították el.
 Nyilatkozat, hogy a jelölt nem áll doktori fokozat visszavonására irányuló eljárás alatt, illetve
5 éven belül nem vontak vissza tőle korábban odaítélt doktori fokozatot.
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 Nyilatkozat, hogy a disszertáció a jelölt önálló munkája, az irodalmi hivatkozások egyértelműek és teljesek, megfelelnek az adott tudományág idézési rendjének.
39. Az egyetemen akkreditált tudományágakban a fokozat megszerzésére elkészült doktori értekezéssel, és a korábbi tudományos tevékenység dokumentumaival a szervezett képzésben való részvétel
nélkül is lehet jelentkezni. Az ilyen jelentkezések csak akkor fogadhatók el, ha a jelölt teljesítette
az adott doktori iskola publikációkra és nyelvtudásra vonatkozó minden feltételét. A jelentkezés
elfogadását az egyetemmel meglévő tudományos kapcsolathoz köthetik. Az erre vonatkozó előírásokat a tudományterületi szabályzatok tartalmazzák. Az erre vonatkozó elfogadó határozatot a
TDT-k hozzák meg.
40.1. A TDT a jelentkezés elfogadásakor az illetékes doktori iskola tanácsának javaslata alapján jóváhagyja a szigorlat tárgycsoportosítását és kijelöli a szigorlati bizottságot.
40.2. A jelentkezés TDT általi elfogadásakor az illetékes kar doktorjelölti jogviszonyt létesít a pályázóval.
40.3. A TDT az értekezés benyújtásakor az illetékes doktori iskola tanácsának javaslata alapján kijelöli a bíráló bizottságot, megnevezve a két hivatalos bírálót is, egyben tartalék bírálót és tagokat jelöl ki. A bizottság kijelölésénél az összeférhetetlenség általános törvényi szabályozását kell figyelembe venni. Ezen felül: nem vehet részt a bizottság munkájában olyan személy, akinek a
doktorjelölttel közös publikációja van.
40.4. Ha a doktorjelölt az Nftv. 53. (4) bekezdésében megszabott határidőre nem nyújtja be értekezését
bírálatra kiadható módon, azaz egyúttal nem teljesíti az illetékes doktori iskola publikációkra és
nyelvtudásra vonatkozó előírásait, a doktori eljárást az illetékes TDT az eljárás eredménytelenségét megállapítva megszünteti.
40.5. A doktorjelölti jogviszony létesítésének az Nftv. 53. § (3) bekezdésén alapuló automatikus elfogadása csak a fokozatszerzésre vonatkozó első jelentkezéskor alkalmazandó.
40.6. Ha az első doktorjelölti jogviszony a megismételt szigorlat, vagy a védés sikertelensége, illetve
két elutasító bírálat alapján szűnik meg, akkor újabb fokozatszerzési eljárás, újabb doktorjelölti
jogviszony csak 2 év elteltével, ugyanazon tudományágban, csak még egyszer létesíthető.
40.7. Amennyiben a doktorjelölti jogviszony, illetve a fokozatszerzési eljárás a 40.4. pont alapján kerül lezárásra, az újabb fokozatszerzési eljárásra való jelentkezés csak akkor fogadható el (az
egyéb feltételek teljesülése mellett), ha a jelentkezéssel egyidőben a jelölt benyújtja értekezését,
és teljesíti az illetékes doktori iskola által előírt publikációs követelményeket és teljesíti a nyelvtudásra vonatkozó kritériumokat.
40.8. Ha a fokozatszerzési eljárás során a doktorjelölt gyermekvállalás miatt nem tudja határidőre teljesíteni a követelményeket, azaz az eljárás a 40.4. pont alapján került lezárásra, akkor nem kell
alkalmazni a 40.7. pontot, hanem a második eljárást is elsőnek lehet tekinteni.
41.1. A fokozatszerzés eljárási költségeit és az abban részt vevők díjazását a 3. sz. melléklet tartalmazza.
41.2. Az Nftv. 81. §-a értelmében ha az állami ösztöndíjas doktorandusz még a támogatási idő lejárta
előtt – hiánypótlást nem igénylő – jelentkezést nyújt be a doktori fokozat megszerzésére (azaz
doktorjelölti jogviszony létesítésére), akkor fokozatszerzési-, avatási- és oklevéldíja az illetékes
doktori iskolát terheli.
41.3. A doktori iskolák a fokozatszerzési eljárás díját magukra vállalhatják azon doktorjelöltek esetén,
akik korábban államilag támogatott doktori képzésben végbizonyítványt szereztek az illető doktori iskolában.
42. A doktori eljárás egyes szakaszairól jegyzőkönyvet kell vezetni.
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A DOKTORI SZIGORLAT
43.1. A doktori szigorlat a doktorjelölt tudományágában szerzett ismereteinek (ill. tágabb kutatási
szakterületén szerzett ismereteinek) áttekintő jellegű számonkérési formája.
43.2. A doktori szigorlat egy fő- és két melléktárgyból álló szóbeli vizsga. A szigorlat fő és egyik melléktárgya csak az Egyetemen akkreditált tudományágból választható. Indokolt esetben a szigorlatnak írásbeli része is lehet.
44. A szigorlati bizottság elnöke az egyetem szakmailag illetékes egyetemi tanára, vagy emeritus professzora, aki törzstag valamely doktori iskolában. A szigorlati bizottságot a TDT doktori fokozattal
rendelkező személyekből hozza létre. A szigorlati (vizsga)bizottság legalább egy tagja az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban nem álló külső szakember.
45. A szigorlati tárgyak tematikáját a doktori iskolák tanácsai határozzák meg, és a TDT-k hagyják
jóvá.
46. A szigorlatot tárgyanként pontozással kell minősíteni. A szigorlat végeredményét a három tárgy
eredményének átlaga adja úgy, hogy a főtárgyat kétszeres súllyal kell figyelembe venni az átlagolásnál. A szigorlati teljesítményt a bizottság tagjai tárgyanként 0–5 fokozatú skálán pontozzák, az
egyes tárgyak minősítését a kapott pontok számtani közepe adja. A szigorlat eredményes, ha a jelölt minden tárgyból legalább 2 pontot szerzett, és a teljes átlaga legalább 3,00. Az eredményt a
szigorlat után ki kell hirdetni.
47. A sikertelen szigorlat letételét még egyszer meg lehet kísérelni. A megismételt szigorlatra új bizottságot kell megbízni. Ha a vizsga akkor is sikertelen, az eljárást le kell zárni.
48.1. A szervezett képzésben részt vevő doktoranduszok a doktori fokozatszerzésre a képzés befejezése előtt is jelentkezhetnek, és a szigorlatot letehetik, ha valamennyi tanulmányi kötelezettségüket
teljesítették.
48.2. Amennyiben az illetékes doktori iskola úgy rendelkezik, nem kell a szigorlaton melléktárgyakból
vizsgáznia annak a doktorjelöltnek, aki a szervezett doktori képzésben valamennyi kötelező és
kötelezően választott elméleti kurzusát eredményesen teljesítette. E kedvezmény csak a végbizonyítvány megszerzésétől számított 3 éven belül letett szigorlat esetén érvényesíthető.
48.3. Amennyiben a doktorjelölt a végbizonyítvány megszerzése után gyermek ellátása okán terhességi- gyermekágyi segélyt, illetve gyermekgondozási díjat vett igénybe, az előző pontbeli határidő
meghosszabbodik az igénybevétel tartamával, de legfeljebb két évvel. További legfeljebb egy
éves hosszabbítást az illetékes doktori iskola engedélyezhet a tudományterületi doktori tanács
egyetértésével.
48.4. Ha a doktorjelölt a 48.2 pont alapján mentesül a melléktárgyi szigorlat alól, akkor a szigorlat
eredményét a főtárgy eredményének és – az illetékes doktori iskola tanácsa által kijelölt – 6 kurzusvizsga átlagának (az általános szabályok szerint kerekített) átlaga adja.

AZ ÖNÁLLÓ TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁG
49.1. A doktorjelöltnek önálló tudományos munkásságát a szakma által elismert kiadványokban közlésre elfogadott közleményekkel, illetve elfogadott/benyújtott szabadalmakkal kell igazolnia. Az
elfogadott közlemények bírálat utáni kéziratát (post-print) a Publicatio Repozitóriumba fel kell
tölteni és – amennyiben ezt a kiadó szabályai megengedik – nyilvánossá kell tenni. A szakma
igényeit a cikkek közlési helye, terjedelme és száma, valamint a figyelembe vehető szabadalmak
száma tekintetében a doktori iskola tanácsa határozza meg, és a TDT-k hagyják jóvá. Az egyes
doktori iskolák részletes követelményeit a doktori iskolák szabályzatai tartalmazzák. A követelmények között tudománymetriaiak is lehetnek.
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49.2. Ha a 49.1. pontban említett közleményeknek társszerzői is vannak, akkor a társszerzők nyilatkozzanak arról, hogy a közleményekben melyek azok az eredmények, amelyek elérésében a jelölt érdemei a döntők. A nyilatkozat formai követelményeit a Szabályzat 52. pontja írja elő. Az
illetékes doktori iskola tanácsa úgy is rendelkezhet, hogy ezen társszerzői nyilatkozatot a cikk első szerzője adja.
49.3. Ha a 49.1. pontban említett valamely közlemény(ek)nek doktorandusz, ill. doktorjelölt társszerzői is vannak, akkor a témavezető nyilatkozik, hogy az értekezésben felhasznált eredmények tükrözik-e a jelölt hozzájárulását.
AZ IDEGEN NYELVEK ISMERETE
50.1. A törvényben előírt – a tudományterület műveléséhez szükséges – élő idegen nyelvek körét az
illetékes TDT, illetve az illetékes doktori iskola tanácsa határozza meg. Külön rendelkezés hiányában csak olyan nyelv fogadható el, amelyen az adott tudományágban rendszeresen jelennek
meg tudományos közlemények. Ezek közül egy nyelv ismerete kötelezően előírható. Amennyiben valamely tudományág műveléséhet ún. holt nyelvek (latin, ógörög, stb.) is szükségesek, akkor ezeket a megfelelő tudományterületi szabályzatokban részletekbe menően szabályozni kell.
A további speciális követelmények ugyancsak a tudományterületi szabályzatokban szerepelnek.
50.2. Az egyik nyelvből legalább középfokú (komplex) állami nyelvvizsga bizonyítványt vagy azzal
egyenértékű bizonyítványt kell felmutatni. A nyelvvizsgák egyenértékűségét kormányrendelet
szabályozza. A kormányrendelet által nem szabályozott esetekben az Egyetem Idegennyelvi
Központjának szakvéleményét kell elfogadni.
50.3. A második idegen nyelv ismeretét a doktori iskola szerint illetékes tudományterület szabályzatában foglaltak szerint kell teljesíteni.
50.4. Nem magyar anyanyelvű külföldi állampolgárok esetén a követelmények ugyanazok, mint a magyar anyanyelvűeknél, de számukra a magyar is idegen nyelvnek számít.
AZ ÉRTEKEZÉS
51.1. Az értekezés a jelölt célkitűzéseit, új tudományos eredményeit, szakirodalmi ismereteit, kutatási
módszereit bemutató, összefoglaló jellegű munka. Az értekezést általában magyar nyelven kell
megírni, de az illetékes doktori iskola tanácsának döntése, illetve egyedi engedélye alapján a
szakma által indokolt más nyelven is elkészíthető. A nem magyar állampolgárok – amennyiben
nem magyar anyanyelvűek – a doktori iskola tanácsa által meghatározott nyelven írhatják meg
értekezésüket.
51.2. Az értekezés belső címlapján fel kell tüntetni a szerzőt, az értekezés címét, a témavezetőt/konzulenst (ha volt), a készítés helyét, a doktori iskolát és a készítés idejét. Az értekezéshez
tartalomjegyzék, angol vagy a program által megkövetelt más idegen nyelvű összefoglaló, irodalomjegyzék, valamint az értekezés témájához kapcsolódó saját publikációk felsorolása tartozik.
Az értekezéshez Függelék (pl. fénykép-, dokumentumgyűjtemény, stb.) tartozhat. Terjedelmét a
TDT-k korlátozhatják.
51.3. Az értekezés előzetes vitáját – annak végső formába öntése előtt – a doktori iskola tanácsa előírhatja. A vita feltételeit is az illetékes doktori iskola tanácsa írja elő, arról emlékeztetőt kell készíteni, amelyet csatolni kell az eljárás jegyzőkönyvéhez.
51.4. Az értekezést négy bekötött példányban kell benyújtani a tudományág szerint illetékes karra.
51.5. A doktorjelölt gondoskodik arról, hogy az értekezés és a tézisek – a nyomtatott példányok benyújtását követően haladéktalanul – feltöltésre kerüljenek a Klebelsberg Könyvtár által működtetett Doktori Repozitóriumba. A bírálati eljárás csak ennek megtörténte után kezdhető meg. A védés meghirdetésével egy időben az illetékes kar vagy doktori iskola feltölti a védési bizottság
összetételét a Doktori Repozitóriumba. A védési bizottság összetételét fel kell tüntetni a nyilvános vita meghívóin.
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51.6. Az eljárás sikeres lezárása után – mely tényt a Doktori Intézet illetékes adminisztrátora rögzíti a
Doktori Repozitóriumban – az értekezés egy nyomtatott példánya – amelybe be kell illeszteni
utólag a védési bizottság összetételét is – a Klebelsberg Könyvtár állományába kerül, a többit a
jelölt visszakapja. A Klebelsberg Könyvtár gondoskodik a megvédett disszertáció és tézis DOIval való ellátásáról a Doktori Repozitóriumban, miután a Doktori Intézet munkatársa által az oklevél száma is rögzítésre került az adatbázisban. A Klebelsberg Könyvtár létrehozza és hitelesíti
a DOI-val ellátott disszertáció MTMT-beli rekordját is.
Sikertelen védés esetén az értekezést és téziseit, valamint a védési bizottság összetételét törölni
kell a Doktori Repozitóriumból, kivéve, ha a jelölt annak megtartását írásban kéri. Az értekezés
bekötött példányait egy kivételével – amely a Klebelsberg Könyvtárban marad – a jelölt visszakapja.
51.7. Amennyiben az értekezés nyilvánosságra hozatala a szabályzat 10.1. pontja alapján késleltetett, a
TDT határozatában foglalt időpontig az értekezés mind nyomtatott, mind elektronikus változatának nyilvánossága – a határozatban foglaltaknak megfelelő – korlátozásáról a Doktori
Repozitórium kezelője köteles gondoskodni.
51.8. Az értekezéshez mellékelni kell az értekezés téziseit magyar és angol (esetleg más, az adott tudományág sajátosságának megfelelő) nyelven, nyomtatott és elektronikus változatban. Az angoltól eltérő nyelv meghatározása az illetékes doktori iskola joga. A nem magyar nyelvű tézisek
példányszámát, továbbá a tézisek formáját a doktori iskola tanácsa határozza meg. A magyar
nyelvű tézisek példányszáma 15-nél kevesebb nem lehet.
51.9.
Kr. 14. § (1) A doktori értekezés tézisfüzete az önálló tudományos munkásság, illetve az önálló művészeti alkotótevékenység eredményeit összefoglalóan mutatja be. Az eredményeket egységes, önmagában érthető rendszerben kell bemutatni, az új megállapításokat tételesen, a pályázó szakmai publikációira, illetve művészeti alkotásaira építve.
(2) A doktori értekezést a kérelem benyújtásával egy időben vagy a kérelem elfogadását követő két éven belül
kell benyújtani.
(3) A doktori értekezés benyújtásának feltétele továbbá, hogy a doktorjelöltnek nincs folyamatban ugyanezen
tudományágban doktori fokozatszerzési eljárása, illetve fokozatszerzési eljárásra való jelentkezését két
éven belül nem utasították el, illetve két éven belül nem volt sikertelenül zárult doktori védése. Az ezen további feltételeknek való megfelelésről a doktorjelölt írásban nyilatkozatot tesz a doktori értekezés benyújtásakor és a fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezéskor.

52. Amennyiben a hivatkozott publikációknak társszerzői is vannak, a tézisek három példányának
tartalmaznia kell egy olyan részt, amelyben a társszerzők (ill. az első szerző, ha az nem a doktorjelölt) a konkrét tézispontra és publikációra hivatkozva nyilatkoznak arról, hogy a tézisekben (és az
értekezésben) szereplő és közösen publikált eredmények közül melyek azok, amelyekben a jelölt
szerepe meghatározó fontosságú, és így azokat ők eddig nem használták fel tudományos fokozat
megszerzésekor, s ezt a jövőben sem teszik. A nyilatkozatot a társszerzők (ill. az első szerző) aláírják. A külföldi és a már nem élő társszerzők esetén követendő eljárást a doktori iskolák tanácsai
szabályozzák. Ugyanezen példányoknak kell tartalmazniuk a Szabályzat 49.3. pontjában szereplő
nyilatkozatot is.

A BÍRÁLATI ELJÁRÁS
53.1.
Kr. 15. § (1) A doktori értekezés bírálatára a doktori tanács két hivatalos bírálót kér fel. Az egyik bíráló nem állhat foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban a doktori iskolát működtető felsőoktatási intézménnyel.
(2) A két hivatalos bíráló az értekezés benyújtásától számított – a felsőoktatási intézmény doktori szabályzatában meghatározott szorgalmi időszakra eső – két hónapon belül írásos bírálatot készít az értekezésről, és
nyilatkozik, hogy javasolja-e annak kitűzését nyilvános védésre. Ha az egyik bíráló javaslata nemleges, a
doktori tanács egy további, harmadik bírálót is felkér.
16. § (1) A doktori értekezést bírálóbizottság előtt, nyilvános vitában kell megvédeni.
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(2) A doktori értekezés nyilvános vitájának lebonyolítására, valamint az értekezés elfogadásáról való döntéshozatalra és a nyilvános védés értékelésére a doktori tanács bírálóbizottságot hoz létre. A bírálóbizottság
legalább három tagból áll. A bírálóbizottság tagjainak kiválasztásánál megfelelően alkalmazni kell a 12. §
(3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket.
(3) Az értekezést, a két támogató javaslat beérkezésétől számított szorgalmi időszakra eső két hónapon belül,
nyilvános vitára kell bocsátani. A doktorjelölt a bírálatokat előzetesen kézhez kapja, és azokra a védés előtt
írásban, a védés során – a nyilvános vitában – szóban válaszol.
(4) A doktorjelölt a nyilvános vita keretében ismerteti értekezésének téziseit, majd a jelenlévők észrevételeire,
kérdéseire válaszol. A doktorjelölt kérelmére, a bírálóbizottság támogató véleménye alapján és a doktori
tanács jóváhagyásával zárt védés tartható, ha a doktori értekezés szabadalmi eljárással érintett vagy nemzetbiztonsági okból minősített adatot tartalmaz.
(5) A vita lezárása után a bizottság zárt ülésen, titkos szavazással dönt az értekezés elfogadásáról. Az elnök
ezután az eredményt nyilvánosan kihirdeti.
(6) A védésről és a bizottság döntéséről jegyzőkönyvet kell felvenni. A doktori szigorlat és védés eredményéről
a felsőoktatási intézmény – a doktorjelölt kérelmére – igazolást ad, jelezve abban, hogy az igazolás nem jelenti a doktori fokozat odaítélését.
(7) Két elutasító bírálat vagy sikertelen védés esetén új eljárás leghamarabb két év elteltével, ugyanazon doktori témában legfeljebb egy alkalommal kezdeményezhető.
(8) A felsőoktatási intézmény a doktori tanács által odaítélt doktori fokozatról a doktori anyakönyvben rögzített
határozat alapján a tudományterületet, azon belül tudományágat, illetve művészeti ágat is megjelölő oklevelet állít ki, és erről egyúttal értesíti a Hivatalt.
(9) A fokozatszerzési eljárást az értekezés benyújtását követő egy éven belül kell befejezni.
(10) A doktori fokozat a doktori tanács határozata alapján vonható vissza, amennyiben megállapításra kerül,
hogy a doktori fokozat odaítélésének feltételei nem teljesültek.

53.2. A bírálati eljárás csak akkor indítható meg, ha a jelölt az összes többi feltételnek (szigorlat, publikációk, nyelvvizsgák) eleget tett. A benyújtott értekezés hivatalos bírálóknak kiadása nem utasítható el, ha a jelölt a többi feltételnek eleget tett.
53.3. A doktori értekezést (munkát) bíráló bizottság elnökből, két hivatalos bírálóból (ezek egyike
külső szakember) és további kettő-négy (összesen 5–7) tagból áll. A bizottság tagja csak az lehet,
aki tudományos fokozattal rendelkezik. A bizottság egyik tagja titkári feladatokat is ellát. Az
egyik bírálónak külső szakembernek kell lennie. A bizottság elnökére a Szabályzat 44. pontjában
foglaltakat kell alkalmazni.
53.4. A bizottságot – az illetékes doktori iskola tanácsának javaslata alapján – a TDT bízza meg. Döntését az összeférhetetlenségre vonatkozó jogszabályok alapján hozza meg. Az elnök és a két bíráló nem lehet ugyanazon tanszék, kutatócsoport tagja, illetve azon szűkebb kutatóhely tagja, ahol
a doktorjelölt értekezését készítette. A jelöltnek a bizottság egyetlen tagjával sem lehet közös
publikációja.
53.5. Amennyiben a TDT nem ért egyet a Doktori Iskola javaslatával, azt megfontolásra visszaküldi a
Doktori Iskolának, és az újabb/megismételt javaslat ismeretében dönt a bírálóbizottság összetételéről. A Doktori Iskola a bizottságra vonatkozó újabb javaslatát egy héten belül küldi meg a
TDT-nek.
53.6. Ha az egyik bíráló javaslata nemleges, akkor a TDT egy további, harmadik bírálót is felkér. Ha a
harmadik bíráló javaslata pozitív, a TDT az értekezést nyilvános vitára bocsátja. Ha a harmadik
bíráló véleménye elutasító, a doktori tanács a fokozatszerzési eljárást lezárja. Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha az eredetileg kijelölt mindkét bíráló javaslata elutasító.
Újabb eljárás csak legalább két év elteltével, ugyanabban a kutatási témában legfeljebb még egyszer kezdeményezhető.
53.7. Két támogató javaslat esetén az értekezést a TDT 2 oktatási hónapon belül nyilvános vitára bocsátja.
A vita időpontját és helyét legalább két héttel korábban nyilvánosságra kell hozni úgy, hogy a bizottság tagjainak elegendő idő (legalább három hét) álljon rendelkezésre az értekezés áttanulmányozásához.
54.1. A vitára kötelezően meghívandók körét a doktori iskolák tanácsai szabályozzák. Részükre a
meghívóval együtt a téziseket is meg kell küldeni.
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54.2. A vita időpontját és helyét az illetékes karon, tanszéken, a programban közreműködő kutatóintézet(ek)ben, a Doktori Intézet honlapján is meg kell hirdetni. Az ezeken felüli meghívások számát
a tudományterületek korlátozhatják, de a doktorjelöltek tetszőleges számú meghívót küldhetnek
ki.
54.3. A vita csak az elnök, legalább az egyik bíráló és összesen a bizottság legalább négy tagjának
jelenléte mellett tartható meg. Nem tartható meg a vita abban az esetben, ha a vitára úgy kerül
sor, hogy van elutasító bírálat is, és a nemleges véleményt adó bíráló nincs jelen. Ez esetben a vitára új időpontot tűz ki a TDT.
54.4. A vitát a bizottság elnöke vezeti, s kezdetén a titkár ismerteti a jelölt tudományos életrajzát.
54.5. A doktorjelölt a nyilvános vita keretében (szabad előadásban, max. 30 percben) ismerteti értekezésének (munkájának) téziseit. Ismertetik a bírálatokat, majd a jelölt a bírálók írásos, illetve a bizottsági tagok, a bírálók és a jelenlévők felmerülő kérdéseire, észrevételeire válaszol.
54.6. A vita lezárása után a bizottság zárt ülésen, titkos szavazással, 0–5 közötti pontozással dönt az
értekezés elfogadásáról, amihez az elérhető pontszámok legalább 60%-a szükséges. Az elnök
ezután az eredményt nyilvánosan kihirdeti és indokolja.
54.7. A doktori fokozat odaítéléséről a szigorlati- és a bírálóbizottság jelentése, illetve a kapott pontszámok alapján a doktori iskola tanácsa foglal állást, a TDT ezt véleményezi, majd a fentiek
alapján az EDT dönt.
54.8. Az egyetem a doktorjelölt kérelmére a doktori szigorlat és a védés eredményéről, a fokozatszerzésről igazolást ad.
55.1. Alkalmazott kutatási/fejlesztési témájú értekezés esetén a kapcsolódó szabadalmak tulajdonosa,
az alkalmazott kutatás finanszírozója kérheti – az adatvédelmi törvény vonatkozó előírásai alapján – a bírálati eljárásnak és az értekezés védésének zárt lebonyolítását. Az ilyen nem nyilvános
eljárás lefolytatásáról az illetékes doktori iskola javaslatára a TDT határoz. Döntése ellen az
EDT-hez nyújtható be jogorvoslati kérelem.
55.2. Az előző pontban említett eljárás esetén az értekezés őrzésére, a hozzáférés biztosítására az
Egyetem Adatvédelmi Szabályzatában foglaltakat kell alkalmazni.

A DOKTORI OKLEVÉL MINŐSÍTÉSE ÉS A DOKTORAVATÁS
56.1. A doktori oklevél tartalmazza a Szegedi Tudományegyetem nevét, pecsétjét, az oklevél birtokosának azonosításra alkalmas nevét, születésének helyét és idejét, a doktori fokozat minősítését,
tudományágát, a kibocsátás helyét, a fokozat odaítélésének évét, hónapját és napját. Az oklevelet
a rektor, a doktori iskola szerint illetékes kar dékánja és az EDT elnöke írja alá.
56.2. A doktori fokozat minősítését a szigorlati és a védési pontátlagok egyszerű számtani átlagából
kell megállapítani. A fokozat minősítése 3,0–3,60 között rite, 3,61–4,30 között cum laude és
4,30 fölött summa cum laude.
56.3. Az oklevelet az egyetem magyar és angol nyelven állítja ki. Avatáskor a jelölt díszes latin nyelvű
oklevelet is kap.
57.1. A doktori fokozatot szerzetteket az Egyetem hagyományainak megfelelően ünnepélyes nyilvános
egyetemi tanácsülés keretében doktorrá avatja.
57.2. A doktoravatáson a jelöltek doktori esküt tesznek.
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AZ EGYÉNI FELKÉSZÜLÉS
58.1. Az egyéni felkészüléssel fokozatot szerezni kívánók kötelesek jelentkezni valamely doktori iskolába. A jelentkezés elfogadásáról a doktori iskola tanácsa javaslata alapján a TDT dönt. Az elfogadó határozat meghozatalának szükséges feltétele, hogy a pályázó tudományos tevékenysége illeszkedjék az adott doktori iskola profiljába, és megfelelő előzetes tudományos teljesítményt
tudjon igazolni. Ha az egyéni felkészülő fokozatszerzéséhez az Egyetem közreműködését kívánja, akkor ennek engedélyezése előtt a doktori iskola köteles ellenőrizni a jelentkező előismereteit.
58.2. Az egyéni felkészülés időtartama legfeljebb 5 év, és az azt folytatók nem kerülnek hallgatói jogviszonyba.
58.3. Kérésükre az illetékes doktori iskola vezetője engedélyezheti részvételüket bizonyos elméleti
kurzusokon.
58.4. Az egyéni felkészülők mellé a doktori iskolák általában nem jelölnek ki témavezetőket és kutatómunkájukat sem az Egyetemen végzik. Amennyiben az egyéni felkészülők a tudományos kutatómunkájukat az Egyetemen végzik, a doktori iskola számukra témavezetőt/konzulenst jelöl ki.
58.5. Amennyiben az egyéni felkészülők igényt tartanak tudományos vezetésre és/vagy kutatómunkájukhoz az Egyetem infrastruktúráját használják, akkor számukra a doktori iskola képzési költségtérítést írhat elő, amelynek mértékét (figyelembe véve a szervezett képzésben részt vevők költségtérítését) a doktori iskola tanácsának javaslata alapján a TDT állapítja meg. Ez esetben az
egyéni felkészülő előrehaladását a felvételtől számított két év elteltével a doktori iskola tanácsa
megvizsgálja és dönt arról, hogy továbbra is biztosítja a konzulenst, vagy törli a jelöltet a nyilvántartott felkészülők sorából.
KETTŐS FOKOZATSZERZÉS
59.1. Kétoldalú egyetemközi szerződések alapján lehetőség van valamely külföldi egyetemmel
együttműködve közös doktori képzésre (co-tutelle) és fokozat megszerzésére. Minden ilyen esetben a folyamat megkezdése előtt írásos egyezményben kell az együttműködő feleknek a jelen
doktori szabályzatnak megfelelő feltételeket rögzíteniük.
59.2. Az előző pontban megadott esetben a következőket kell figyelembe venni:
 a doktorandusznak mindkét egyetemen legyen témavezetője;
 a képzés időben megosztva történik a két egyetemen, egyik egyetemen folyó képzés sem lehet
kevesebb a teljes képzési idő alatt két szemeszternél;
 a kreditek beszámítását az illetékes doktori iskolák végzik;
 a szigorlati és bírálóbizottság összeállításakor mindkét egyetem oktatói és kutatói azonos jogokkal választhatók elnökként és tagként is. A bizottságok összetételére az eljárás helyének
szabályai irányadók;
 a bizottságokban mindkét egyetemről kell lennie tagnak, aki szükség esetén videokonferencia
eszközökkel is részt vehet az eljárásban;
 ha az egyetemek szigorlati és/vagy védési értékelési módja eltérő, akkor mindkét számítási
módszer alapján meg kell határozni az elért eredményt;
 a szigorlat, a védés, az értekezés és tézisek nyelvére az 51.1. és 51.8. pontokban foglaltak alkalmazandók;
 a szigorlat és védés az együttműködő egyetemek bármelyikén történhet;
 a sikeres fokozatszerzéshez mindkét egyetem által elvárt publikációs követelményeinek teljesülnie kell;
 az oklevélben fel kell tüntetni a kettős fokozatszerzés tényét;
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VI. FEJEZET

DOKTORI FOKOZAT VISSZAVONÁSA
60.1. Az egyetem a doktori eljárásban elfogadja és alkalmazza az MTA Tudományetikai kódexének
elveit és ajánlásait, továbbá a Tudományetikai Bizottság állásfoglalásait. Ugyanakkor az államigazgatási eljárás általános szabályai nem alkalmazhatók, a meghozott döntések sem bíróság,
sem közigazgatási szerv előtt nem tehetők vitássá. Az Alaptörvény X. cikk (2) pontja ugyanis
deklarálja, hogy: „Tudományos igazság kérdésében az Állam nem jogosult dönteni. Tudományos
kutatások értékelésére kizárólag a tudomány művelői jogosultak.”
60.2. A doktori fokozat visszavonható, ha azt annak jogosultja úgy szerezte meg, hogy részben vagy
egészben sajátjaként mutatta be más szellemi alkotását, vagy értekezésében hamis, esetleg hamisított adatokat használt, továbbá az eljárás indítását és folytatását nem valódi dokumentumokra
alapozta, és ezzel a doktori ügyben eljáró testületet vagy személyt megtévesztette vagy tévedésben tartotta. A doktori fokozat visszavonása iránti eljárás akkor folytatható le, ha a fokozat jogosultja az eljárás kezdeményezésekor még él.
60.3. A 60.2. pontban foglalt cselekmények nem évülnek el, a felelősségre vonás csak a fokozat jogosultját érintheti.
60.4. A doktori fokozat visszavonható olyan, bizonyítást nyert magatartás esetén, amely a fokozatot
szerzett személyt a doktori fokozat viselésére méltatlanná teszi. Ilyen, magatartásnak minősül
különösen:
 a tudomány művelésével kapcsolatos súlyos vétség,
 a szakmai-tudományos tevékenységgel összefüggésben bűncselekmény elkövetése,
 a doktori esküben foglaltak szándékos megszegése.
Az e pontban említett cselekmények sem évülnek el.
60.5. A doktori fokozat visszavonása iránti eljárást bárki kezdeményezheti a fokozatot kibocsátó
Egyetemi Doktori Tanács (EDT) elnökénél, ha a 60.2. vagy 60.4. pontokban foglaltakat dokumentálja vagy valószínűsíti.
60.6. A doktori fokozat visszavonásáról az EDT dönt. A fokozat visszavonása ügyében az előterjesztő
az EDT elnöke, aki köteles a doktori fokozat tudományága szerint illetékes tudományterületi
doktori tanács határozatát kérni arról, hogy a 60.2. pontban foglaltak ténylegesen megállapíthatók-e a fokozat birtokosáról. A doktori fokozat visszavonása iránti eljárásban szakértő(k) bízható(k) meg, és meg kell hallgatni az érdekeltet is. Ha az érdekelt ismételt szabályos értesítés ellenére sem jelenik meg, vagy kéri meghallgatásának mellőzését, az EDT a meghallgatás mellőzésével is jogosult érdemi döntéshozatalra. Ha az eredeti szerző kezdeményezésére indított eljárásban a szerzői jogok megsértését jogerős bírói ítélet az eljárás megindítása előtt már megállapította, az EDT-nek ebben a kérdésben már nem kell vizsgálatot lefolytatnia, a jogerős ítélet elegendő
a fokozat visszavonásához.
60.7. A fokozat visszavonásáról szóló döntés elleni fellebbezés esetén az EDT eseti bizottságot jelöl
ki, melynek tagjai doktori iskola törzstagok, és legalább 50%-uk nincs foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyban a fokozatot visszavonó felsőoktatási intézménnyel. A fellebbezésről az eseti bizottság véleményezése alapján a Szenátus dönt.
60.8. Az EDT által visszavont doktori fokozat újabb eljárásban sem szerezhető meg.
60.9. A jogerős visszavonó határozatot az egyetem nyilvánosságra hozza.
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VII. FEJEZET

KITÜNTETÉSES DOKTORRÁ AVATÁS
Nftv. 52. §
(8) A felsőoktatási intézmény rektora – a Köztársasági Elnök előzetes hozzájárulásával – Promotio sub auspiciis
praesidentis Rei Publicae kitüntetéssel avatja doktorrá azt, akinek a középiskolában és a felsőoktatási intézményben,
valamint a doktori képzésben folytatott tanulmányai során a teljesítményét mindig a legmagasabbra értékelték, feltéve továbbá, hogy a doktori fokozatszerzési eljárás során is kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A kitüntetéses doktorrá avatás részletes feltételeit a Kormány állapítja meg.

61. A kitüntetéses doktorrá avatást az érintett jelölt a Doktori Intézethez benyújtott írásbeli kérelemben
kezdeményezi. A kérelmet a Doktori Intézet az illetékes TDT-hez továbbítja, majd annak javaslatát az
EDT elé terjeszti. A kérelem támogatásáról – az EDT véleményének ismeretében – a Szenátus dönt, és
a Rektor terjeszti fel az illetékes minisztériumon keresztül a Köztársasági Elnökhöz.

A DOCTOR HONORIS CAUSA KITÜNTETŐ CÍM
Kr. 20. § A felsőoktatási intézmény szenátusa a rektor javaslatára a doktori tanács véleményének kikérésével tiszteletbeli
doktori (Doctor Honoris Causa) vagy tiszteletbeli doktori és professzori (Doctor et Professor Honoris Causa)
címet adományozhat annak, aki a doktori szabályzatban foglaltak alapján arra érdemessé vált abban a tudományágban, amelyben a felsőoktatási intézmény doktori fokozat odaítélésére jogosult.

62.1. Az Egyetem az arra érdemes bel- és külföldi személyek kiemelkedő tudományos érdemeit a „tiszteletbeli doktor” (Doctor Honoris Causa) cím adományozásával ismerheti el. E cím nem adományozható az SZTE professzorainak és emeritus professzorainak.
62.2. Az Egyetem évente összességében legfeljebb 5 főt tüntethet ki a fenti címmel.
62.3. A Doctor Honoris Causa cím adományozásának feltételei:
– nemzetközileg is elismert kimagasló tudományos munkásság,
– az Egyetemmel hosszabb időn át meglévő folyamatos kapcsolat, amely nemzetközileg is elismert
közös eredményekhez vezetett,
– a cím odaítélése az Egyetem jó hírnevét és megbecsülését erősíti.
62.4. A 62.3. pontban megfogalmazott tudományos követelmények teljesítésétől kivételesen, különösen indokolt egyetemi érdekből el lehet tekinteni világszerte nagyra becsült személy (pl. Nobeldíjas, nagyhírű egyetem díszdoktora) esetén, amennyiben a cím odaítélése az egyetem jó hírnevét nagymértékben növeli. Ezen kivételes előterjesztések megtételére csak az egyetem rektora
jogosult. A cím odaítéléséről az Egyetemi Doktori Tanács véleményének ismeretében a Szenátus
minősített többséggel dönt. Ezen előterjesztések nem tartoznak a 62.2. pont hatálya alá, de évente egynél több nem fogadható el.
62.5. A Doctor Honoris Causa cím adományozására az EDT számára a TDT-k tehetnek javaslatot.
62.6. A Doctor Honoris Causa cím adományozásáról az Egyetem Szenátusa dönt. Határozatát a felterjesztő kar tudományos tanácsa és az EDT határozatának ismeretében hozza meg.
62.7. A kitüntetéses oklevelet latin vagy angol nyelven kell kiállítani. A kitüntetett személy megkapja a
felterjesztő kar színével ellátott professzori talárt.
62.8. A Doctor Honoris Causa oklevelet az Egyetem rektora, az EDT elnöke és az illetékes Kar dékánja
írja alá.
62.9. A tiszteletbeli doktorrá avatásra általában ünnepélyes nyilvános tanácsülésen – általában a Szegedi
Tudományegyetem Napja alkalmából rendezett ünnepségen – kerül sor.
62.10. Az adományozással kapcsolatos költségeket fele-fele arányban viseli a felterjesztő kar és az Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ.
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A TÖRZSTAG EMERITUS KITÜNTETŐ CÍM
63.1. Az illetékes doktori iskola javaslatára a TDT Törzstag Emeritus kitüntető címet adományozhat
annak, aki a doktori iskolának
 alapító tagja, vagy legalább 5 éven keresztül törzstagja volt, és
 vállalja, hogy a továbbiakban is kapcsolatban marad
a doktori iskolával.
63.2. A Törzstag Emeritust témavezetői kötelezettség nem terheli, és nem kell teljesítenie a MAB által
előírt követelményeket.
63.3. A Törzstag Emeritus nem érintett a MAB értékelési eljárásaiban, nem számít a minimális törzstagszám kritériumának teljesítésekor, de eddigi eredményei a doktori iskola statisztikájában
megmaradnak.
63.4. A Törzstag Emeritus címet a doktori iskola javaslatára a TDT visszavonhatja az aktív kapcsolat
megszűntével, vagy a cím viselőjének kérésére. Ez esetben az illető a továbbiakban nem szerepel
a nyilvános adatbázisban, de addigi eredményei megőrződnek és beszámítanak a doktori iskola
teljesítményébe.

VIII. FEJEZET

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A TUDOMÁNY(OK) KANDIDÁTUSA FOKOZAT ELISMERÉSE
Nftv. 104. § (7) bb) – a 105. § (5) bekezdésében foglaltakon túl – az e törvényben előírt alkalmazási, foglalkoztatási, képesítési feltétel teljesítése szempontjából az Európai Gazdasági Térségről, illetve a Gazdasági Együttműködési és
Fejlesztési Szervezetről (OECD) szóló szerződésben részes államban szerzett doktori fokozatot, a tudomány(ok) kandidátusa, a tudomány(ok) doktora fokozatot a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési
szabályzatában a tudományos fokozattal egyenértékűként határozhatja meg.
105. § (5) Amennyiben jogszabály alkalmazási, foglalkoztatási, képesítési előírásként tudományos fokozatot említ,
azon doktori fokozatot, a tudomány(ok) kandidátusa, a tudomány(ok) doktora, illetve a külföldön szerzett
és honosított vagy elismert tudományos fokozatot kell érteni.
(6) A tudomány(ok) kandidátusa fokozattal rendelkező személy a „doktori fokozat” megjelölést használhatja.

64. A fenti törvényi szakaszban foglaltakról, azaz a „doktori fokozat” jogosult használatáról az egyetem kérésre igazolást ad (angol nyelven is).
KÜLFÖLDÖN SZERZETT TUDOMÁNYOS FOKOZAT HONOSÍTÁSA
65. Az EDT doktori fokozatként honosíthatja a külföldön szerzett tudományos fokozatot akkor, ha a
tudományos fokozat megszerzésének követelményei megfelelnek, vagy kiegészítő feltételek előírásával megfeleltethetők, a doktori fokozat megszerzéséhez előírt követelményeknek. A feltételek
megfeleltethetőségére, esetleges kiegészítő feltételek előírására és a fokozat honosíthatóságára az
illetékes doktori iskola tanácsa véleményének ismeretében a TDT tesz javaslatot az EDT-nek. A
honosítás költségét a 3. sz. melléklet tartalmazza. A honosított fokozatnak nincs minősítése. Az eljárás során a 2001. évi C. tv. előírásait kell követni.
A DOKTORI SZABÁLYZAT ÉS A DOKTORI NYILVÁNTARTÁS
66.1. Az egyetem doktori szabályzatát – a tudományterületek/tudományágak speciális követelményeit
tartalmazók kivételével – a Szenátus hagyja jóvá. A tudományterületeknek a szervezett doktori
képzéssel és a doktori fokozatszerzéssel kapcsolatos specifikus előírásait a tudományterületi szabályzatok tartalmazzák, melyeknek vonatkozó részei e szabályzat mellékleteit képezik. Egy-egy
példányát az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak és jóváhagyásra a Magyar Akkreditációs
Bizottságnak meg kell küldeni.
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66.2. Azokról, akik a doktori iskolákba felvételt nyertek, a képzésben részt vesznek, a fokozat megszerzésére jelentkeztek és doktori fokozatot szereztek, nyilvántartást kell vezetni.
66.3. A nyilvántartások vezetése és az adatszolgáltatások ellátása a Doktori Intézet feladata.
66.4. A fokozatot szerzettekről és az elutasításokról a Magyar Akkreditációs Bizottságot és az OFIKot – azok adatszolgáltatási igénye alapján – a Doktori Intézet igazgatója és az EDT elnöke rendszeresen tájékoztatja.
66.5. A Doktori Intézet a magasabb szintű jogszabályokban foglaltak szerint nyilvántartást vezet a
végbizonyítványt szerzett doktoranduszok, és – hozzájárulásuk esetén – a doktori fokozatot szerzett személyek első elhelyezkedéséről.

IX. FEJEZET

ÉRTELMEZŐ ÉS ÜGYRENDI RENDELKEZÉSEK
67. A fokozatszerzési eljárás során a hónapokban megadott határidők megállapításánál a július és augusztus hónapokat figyelmen kívül kell hagyni.

X. FEJEZET

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK
68. A jelen Szabályzat 2016. év január 1. napján lép hatályba. A Szabályzat a következő linken érhető
el folyamatosan: http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok.
69. A jelen Szabályzat a 2014. május 26. napján hatályba lépett Szervezeti és Működési Szabályzatot,
valamint a jelen Szabályzathoz kapcsolódó módosítások 2015. év december hó 10. napján lezárt,
hatályos szövegét tartalmazza egységes szerkezetben.
Kelt: Szegeden, 2016. év január 1. napján
Dr. Szabó Gábor s. k.
rektor
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1. sz. melléklet
A TUDOMÁNYÁGAK ÉS A KÉPZÉSI ÁGAK MEGFELELTETÉSE
DOKTORI ISKOLÁK LÉTESÍTÉSE CÉLJÁBÓL
TUDOMÁNYÁG
(MAB állásfoglalás)
agrárműszaki tudományok
erdészeti és vadgazdálkodási tudományok
élelmiszertudományok
növénytermesztési és kertészeti tudományok
állattenyésztési tudományok
állatorvosi tudományok
regionális tudományok
irodalomtudományok
nyelvtudományok
pszichológiai tudományok
neveléstudományok
filozófiai tudományok
művészet- és művelődéstörténeti tudományok
vallástudományok
média-és kommunikációs tudományok
történelemtudományok
néprajz- és kulturális antropológia
politikatudományok
szociológiai tudományok
állam- és jogtudományok
közgazdaságtudományok
gazdálkodás- és szervezéstudományok
katonai műszaki tudományok
hadtudományok
informatikai tudományok
anyagtudományok és technológiák
vegyészmérnöki tudományok
építőmérnöki tudományok
építészmérnöki tudományok
gépészeti tudományok
közlekedéstudományok
villamosmérnöki tudományok
egészségtudományok
elméleti orvostudományok
klinikai orvostudományok
gyógyszertudományok
sporttudományok
biológiai tudományok
fizikai tudományok
kémiai tudományok
földtudományok
környezettudományok
matematika- és számítástudományok

művészetek
(építő-, ipar-, képző-, színház-, film- és
video-, zene-, táncművészet, multimédia)

hittudományok

KÉPZÉSI ÁG (mesterképzések)
(289/2005. (XII. 22.) kormányrendelet)
agrárműszaki
erdőmérnöki
környezetgazdálkodási és természetvédelmi mérnöki
élelmiszer- és kertészmérnöki
mezőgazdasági
állatorvos
gazdasági, vidékfejl. és informatikus agrármérnöki
magyar; modern; ókori és keleti filológia
drámakultúra
magyar; modern; ókori és keleti filológia
pszichológia
pedagógia
szabad bölcsészet

történelem
politikatudomány
szociális képzések; társadalomismeret
igazgatási; jogász
közgazdasági
üzleti (gazdálkodási), menedzser szakok
védelmi; katonai
had-és biztonságtechnikai mérnöki
védelmi; katonai
had- és biztonságtechnikai mérnöki
informatikai
anyag-, fa-és könnyűipari mérnök
bio-, környezet-és vegyészmérnöki
építőmérnöki és műszaki földtudományi
építészmérnök, építészet
gépész-, közlekedés-, mechatronikai mérnöki
ipari termék-és formatervező mérnöki
villamos-és energetikai mérnöki
egészségtudományi, testkultúra
orvos; fogorvos
gyógyszerész
sport; testkultúra
élő természettudomány
élettelen természettudomány
föld- és földrajztudományok
környezettudomány, természetismeret
matematika tudomány
építőművészet, építészet
iparművészet
képzőművészet
színházművészet
film-és videoművészet
zeneművészet
táncművészet
multimédia
hitéleti képzések
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2. sz. melléklet

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM AKKREDITÁLT DOKTORI ISKOLÁI
TUDOMÁNYTERÜLETENKÉNT ÉS TUDOMÁNYÁGANKÉNT
Bölcsészettudományok
Tudományág
Irodalomtudományok
Nyelvtudományok
Neveléstudományok
Filozófiai tudományok
Történelemtudományok

Doktori Iskola
IRODALOMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA
Vezetője: Dr. Szőke Katalin egyetemi tanár, akadémiai doktor
NYELVTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA
Vezetője: Dr. Kenesei István egyetemi tanár, akadémiai doktor
NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA
Vezetője: Dr. Csapó Benő egyetemi tanár, akadémiai doktor
FILOZÓFIATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA
Vezetője: Dr. Csejtei Dezső egyetemi tanár, akadémiai doktor
TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA
Vezetője: Dr. Papp Sándor egyetemi tanár, akadémiai doktor

Orvostudományok
Tudományág
Elméleti orvostudományok
Klinikai orvostudományok
Elméleti orvostudományok
és Klinikai orvostudományok
Elméleti orvostudományok
és Biológiai tudományok
Gyógyszertudományok

Társadalomtudományok
Tudományág
Állam- és Jogtudományok
Közgazdaságtudományok

Doktori Iskola
ELMÉLETI ORVOSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA
Vezetője: Dr. Jancsó Gábor egyetemi tanár, akadémiai doktor
KLINIKAI ORVOSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA
Vezetője: Dr. Kemény Lajos egyetemi tanár, akadémiai doktor
MULTIDISZCIPLINÁRIS ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA
Vezetője: Dr. Dux László egyetemi tanár, akadémiai doktor
INTERDISZCIPLINÁRIS ORVOSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA
Vezetője: Dr. Mándi Yvette egyetemi tanár, akadémiai doktor
GYÓGYSZERTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA
Vezetője: Dr. Fülöp Ferenc egyetemi tanár, akadémikus

Doktori Iskola
JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA
Vezetője: Dr. Jakab Éva egyetemi tanár, akadémiai doktor
KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA
Vezetője: Dr Lengyel Imre egyetemi tanár, akadémiai doktor

Természettudományok
Tudományág
Biológiai tudományok
Fizikai tudományok
Kémiai tudományok
Földtudományok
Környezettudományok
Matematika- és számítástudományok

Doktori Iskola
BIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA
Vezetője: Dr. Vágvölgyi Csaba egyetemi tanár, akadémiai doktor
FIZIKA DOKTORI ISKOLA
Vezetője: Dr. Szabó Gábor egyetemi tanár, akadémikus
KÉMIA DOKTORI ISKOLA
Vezetője: Dr. Kiss Tamás egyetemi tanár, akadémiai doktor
FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA
Vezetője: Dr. Mezősi Gábor egyetemi tanár, akadémiai doktor
KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA
Vezetője: Dr. Kónya Zoltán egyetemi tanár, akadémiai doktor
MATEMATIKA- ÉS SZÁMÍTÁSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA
Vezetője: Dr. Czédli Gábor egyetemi tanár, akadémiai doktor

Műszaki tudományok
Tudományág
Informatika tudományok

Doktori Iskola
INFORMATIKA DOKTORI ISKOLA
Vezetője: Fülöp Zoltán egyetemi tanár, akadémiai doktor
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3. sz. melléklet

A DOKTORI KÉPZÉSBEN ÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉSBEN ALKALMAZANDÓ
TÉRÍTÉSEK, DÍJAK, ÉS AZOK FELHASZNÁLÁSA
1. A magyar állampolgárságú, valamint a jogszabályok alapján ugyanilyen elbírálás alá eső külföldi
(valamely EU tagállam polgára, vagy határon túli magyar nemzetiségű) doktorandusz hallgatók által fizetendő költségtérítés legföljebb 500 000 Ft/félév. A további nem magyar állampolgárságú
doktoranduszok költségtérítésének konkrét összegét az illetékes Doktori Iskola Tanácsa állapítja
meg, és a TDT hagyja jóvá. A költségtérítés nagyságának arányosnak kell lennie a képzés tényleges
költségeivel.
2. A doktoranduszok a Szabályzatban rögzített kötelezettségek elmulasztása vagy késedelmes teljesítése estén különeljárási díjat fizetnek. E díj maximális összege az éves költségvetési törvényben
meghatározott doktorandusz hallgatói normatíva éves összegének 1%-a lehet. Ugyanazon vétségért
a második, ill. a további esetekben megemelt díj fizetendő.
3. A felvételi eljárás díja a megfelelő alapképzési/osztatlan képzési szakra való jelentkezés költsége.
4. A doktori fokozatszerzés során fizetendő díjak
a) Az Egyetemen szervezett doktori képzésben részt vett magyar állampolgárságú, a jogszabályok
szerint velük azonos elbírálás alá eső, továbbá az SZTE, az SZBK és a Szegedi Gabonakutató Intézet alkalmazásában álló doktorjelöltek számára az eljárási díj 110 000 Ft Az eddigiekben nem
említett doktorjelöltek számára az eljárási díj 150 000 Ft.
b) Külföldi állampolgárok esetén, ha legalább egy tanéven (2 féléven) keresztül költségtérítéses
doktori képzésben vesznek rész egyetemünkön, akkor 500 Euro, különben 1000 Euro.
c) Külföldön szerzett PhD-fokozat honosításának díja 50 000 Ft.
A fenti díjak nem tartalmazzák az avatás és az oklevél költségeit a (b) pontban említettek kivételével.
Amennyiben magasabb szintű jogszabály a doktorjelölt számára mentességet biztosít a fokozatszerzésiés az oklevéldíj megfizetése alól, a fennmaradó költségeket az illetékes doktori iskola viseli.
5. A doktori eljárás során munkájukért díjazásban csak a hivatalos bírálók részesülnek (megbízási díjuk tartalmazhatja a vonatkozó II. osztályú vasúti jegy árát is). A bizottságok további, nem szegedi
tagjai díjazásként a vonatkozó II. osztályú vasúti jegy árát kaphatják. Az eljárási díjból
o a Doktori Intézetet 110 000 Ft-os díj esetén 8000 Ft, 150 000 Ft-os díj esetén 10 000 Ft,
o az illetékes Doktori Iskolát 150 000 Ft-os díj esetén 10 000 Ft
illeti meg. A fennmaradó összeg a kari adminisztráció költségeire fordítandó. Az esetleges harmadik hivatalos bíráló tiszteletdíja kari költségnek tekintendő.
Amennyiben az eljárásban háromnál több külső tag vesz részt, akkor azok útiköltség térítése az illetékes Doktori Iskolát terheli.
6. A doktoranduszok által befizetett díjak fölhasználása az eddig nem említett esetekben.
honosítási díj
felvételi díj
különeljárási díj

Doktori iskola
90%
10%
0

illetékes kar
10%
80%
90%

doktori intézet
0
10%
10%

A költségtérítés felosztására az Egyetem éves költségvetése vonatkozik. (A jelen helyzet szerint ez
teljes mértékben a Doktori Iskolákat illeti meg.)
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4. sz. melléklet

A DOKTORI KÉPZÉSBEN ALKALMAZANDÓ KREDITEK
1. A doktori képzésben minden tanulmányi követelményt kreditekben (tanulmányi pontokban) kell
meghatározni. Csak olyan tevékenységért adható kredit, amely (3 vagy 5 fokozatú) értékeléssel zárul.
2. A 36 hónapos képzés során – amely 6 beszámoltatási időszakra tagozódik – összesen 180 kreditet
kell gyűjteni a végbizonyítvány megszerzéséhez.
3. Az egyes beszámoltatási időszakok csak akkor ismerhetők el aktív beszámoltatási időszakként, ha
a doktorandusz az abban és az azt megelőző beszámoltatások időszakokban összesen rendre legalább
20, 45, 75, 110, 150
kreditet gyűjtött.
4. Amennyiben a hallgató külföldi/más egyetemen folytatott részképzésben vesz részt, az illetékes
Doktori Iskola Tanácsa az előbbi követelmény alól fölmentést adhat. Az így teljesített kurzusok
kreditértékét az illetékes Doktori Iskola Tanácsa állapítja meg.
5. Kutatómunkával (ebbe az irodalmazás, a könyvtári, levéltári kutatás, cikkek földolgozása, konferencia-részvétel, ott poszter-bemutató vagy előadás, illetve publikáció is beletartozik) összesen legalább 100 kredit szerzendő.
6. A heti 2 órás (14 hét/félév) elméleti kurzus pontértéke 3–5 lehet. Az ettől eltérő összóraszám esetén (pl. intenzív kurzus külső előadóval) ezzel arányos mennyiség. Legalább 8 (heti 2 órás) elméleti kurzust kell teljesíteni.
7. Az elméleti kurzusokból összesen legalább 25 kreditet kell gyűjteni az abszolutóriumhoz.
8. A heti 1 óra gyakorlat, szeminárium tartása (14 héten át) értéke 1–2 kredit. Oktatással összesen
legföljebb 40 kredit szerezhető, de egy félévben legföljebb 8. Azon órákért, amelyekért a doktorandusz óradíjban részesül, kredit nem adható.
9. Amennyiben az iskola előírja, hogy a doktorandusz bizonyos időközönként tanszéki-, vagy kutatócsoporti szemináriumon számoljon be addigi kutatómunkájáról, akkor egy beszámoló kredit értéke
3–5 lehet. Legalább egy ilyen beszámoló előírása ajánlott (pl. a 6. beszámoltatási időszakban).
Legföljebb két beszámolás értékelhető kredittel.
10. A doktorandusz publikációiért, valamint aktív konferencia-előadásaiért (posztereiért) kreditet kaphat, amennyiben az megjelenik az illető konferencia kiadványában. Ennek pontértéke függ attól,
hogy az elért eredményben mennyi az illető hozzájárulása.
A krediteket az illetékes doktori iskola tanácsa határozza meg az illetékes tudományterületi/tudományági doktori tanács egyetértésével.
Kr. 11.§ (2) Az egészségügyi szakirányú felsőfokú szakképzési rendszerben rezidensként, vagy a felsőoktatási intézmények
oktatói utánpótlásának biztosítására meghatározott szakképzésben központi gyakornokként résztvevők által
teljesített törzsképzési és szakgyakorlati időből az illetékes kreditátviteli bizottság – a doktori szabályzatában
meghatározottak szerint –, a doktori képzésben legfeljebb két félév, illetve hatvan kredit elismerését engedélyezheti.
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11. A Kormányrendelet által lehetővé tett beszámításokról a doktori iskolatanácsa dönt az illetékes
tudományterületi doktori tanács egyetértésével. Ilyen beszámítás csak a szervezett képzésben részt
vevő doktoranduszok esetén lehetséges.
12. A kreditek megszerzését az elméleti kurzus előadója, a kutatási kreditet a témavezető, a tudományos beszámolóért, valamint a publikációkért adott krediteket a képzési/kutatási program vezetője
igazolja. A doktori iskola vezetője igazolja az előző pont alapján beszámított krediteket.
13. Az oktatási időszakok teljesítését a tudományágilag illetékes kar tudományos ügyekért felelős dékán igazolja a TDT elnökének ellenjegyzésével.

109. SZÁM

EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 3401

Közbeszerzési Szabályzat
A Szegedi Tudományegyetem a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) előírásainak megfelelően, az e körbe tartozó eljárásainak lebonyolítási rendjére az alábbi szabályzatot alkotja.

I. Értelmező rendelkezések
Jelen szabályzat alkalmazásában:
Ajánlatkérő: Szegedi Tudományegyetem (a továbbiakban: SZTE vagy Egyetem).
Közbeszerzési Csoport: az Egyetem közbeszerzési eljárások lebonyolításában közreműködő egysége,
az itt dolgozó közalkalmazotti jogviszonyban álló személyeken kívül jelen szabályzat szempontjából beleértve a közbeszerzési eljárások lebonyolításával állandó vagy eseti megbízás keretében
megbízott személyeket is.
Beszerzés: az ajánlatkérőnél felmerült árubeszerzések, építési beruházások, illetve szolgáltatás megrendelések, melyek lebonyolítása az Egyetem beszerzéseket intéző egységeinek feladata.
Közbeszerzés: az ajánlatkérő azon beszerzései, amelyeknek a Kbt. szabályai szerint számított becsült
értéke a beszerzés megkezdésekor eléri vagy meghaladja a közbeszerzési értékhatárokat és amelyek
lefolytatására Kbt. szabályai az irányadók.
Beszerzést kezdeményező egység: az Egyetem azon egysége, amely mint felhasználó-igénylő kezdeményezi valamely beszerzési tárgy körébe tartozó konkrét beszerzés megindítását.
Beszerzéseket intéző egység: a konkrét beszerzési igénnyel kapcsolatban a Gazdasági Szervezet (továbbiakban GSZ) illetékes Irodája (Beszerzési és Logisztikai Iroda, Szolgáltatás Szervezési Iroda,
Műszaki és Beruházási Iroda), illetve az Általános Orvostudományi Kar beszerzéseit végző Logisztikai Osztály.

II. Általános rendelkezések, alapelvek
1. A Szegedi Tudományegyetem, mint ajánlatkérő, árubeszerzése, építési beruházása, illetve szolgáltatás megrendelése során, ha annak – a Kbt.-ben meghatározottak szerinti – értéke a beszerzés megkezdésekor eléri vagy meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, a Kbt.-ben és jelen szabályzatban
meghatározottak szerint köteles eljárni, azaz közbeszerzési eljárást lefolytatni.
2. Az Egyetem közbeszerzési eljárásaiban minden esetben érvényesülnie kell a verseny tisztasága, az átláthatóság, a nyilvánosság, az esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód, a jóhiszeműség és tisztesség, valamint a
rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvi rendelkezéseinek.
A közbeszerzési eljárások feltételrendszerének meghatározása során – a szakmai igények érvényre juttatása mellett – figyelemmel kell lenni arra, hogy az eljárásban támasztott elvárások indokolatlanul ne korlátozzák egyes ajánlattevők indulási lehetőségeit és a lehető legszélesebb körű verseny alakulhasson ki.
A nyilvánosság érvényesülése érdekében a Kbt.-ben kötelezően előírt, nyilvánosan lefolytatandó eljárási cselekmények (bontási eljárás, eredményhirdetés) mellett az Egyetem biztosítja a közbeszerzési eljárásai feltételrendszerének, valamint döntései szabályszerűségének megállapításához szükséges információk megszerzését. Ennek keretében a közbeszerzési hirdetmények megjelenésétől, illetve hirdetmény nélküli eljárások esetében az ajánlattételi felhívás megküldésétől kezdve teljes körű iratbetekintés biztosított az ajánlattevők számára a közbeszerzési dokumentációba, továbbá az eljárás eredményhirdetését követően az érvényes ajánlatot benyújtók iratbetekintéssel élhetnek a
nyertes ajánlat vonatkozásában is, annak a titkos információk körébe nem tartozó részei tekintetében. Tekintettel arra, hogy az Egyetem rendelkezik honlappal, a közbeszerzési törvényben a közbeszerzési eljárás nyilvánossága körében rögzített adatokat, információkat honlapján is közzéteszi.
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III. Tervezés, előkészítés
1. A közbeszerzési eljárások alapján történő beszerzések eredményességének egyik legfontosabb alapja a tervezhetőség. A Kbt. kötelező előírása szerint az ajánlatkérő a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. Az adott évre vonatkozó közbeszerzési terv elkészítése előtt is indítható
közbeszerzési eljárás, amelyet azonban a tervben megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési
terv módosítható, a módosításokat haladéktalanul át kell vezetni a terven. Az ajánlatkérő közbeszerzési tervének megismerhetőségét az Egyetem honlapján történő közzététellel biztosítja.
2. A közbeszerzési terv összeállítása Közbeszerzési Csoport feladata, amelyet a beszerzéseket intéző
egységek adatszolgáltatása alapján végez el. A beszerzéseket intéző egységek mérik fel minden év
elején – a jogszabályi határidő lejártát megelőzően – a beszerzéseket kezdeményező egységek várható éves igényeit. A beszerzéseket intéző egységek legkésőbb minden év február végéig közzéteszik a GSZ honlapján az adatszolgáltatási felhívást (tájékoztatást adva a kért adatok köréről), megfelelő határidőt biztosítva az adatszolgáltatás teljesítéséhez, valamint a beérkező igények alapján a
közbeszerzési terv törvényi határidőt megelőző összeállításához. A közbeszerzési terv beszerzési
tárgyanként – árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás – tartalmazza az ajánlatkérő által tervezett, közbeszerzés alá eső beszerzések tárgyát, becsült értékét, a közbeszerzési eljárások megindításának tervezett időpontját.
3. A terv összeállításához szükséges adatszolgáltatáshoz a költségvetési év elején az egyes szervezeti
egységek vezetői tájékoztatást kapnak az aktuális közbeszerzési értékhatárokról, továbbá felkérést,
hogy adják meg az adott évre tervezett és már ismert – értékhatár alatti és feletti – beszerzési igényeiket is. Az intézetek, tanszékek vezetői (vagy az általuk kijelölt személyek), az adatszolgáltatás
körében kért adatok megadásával jelzik a beszerzési igényeiket az illetékes beszerzéseket intéző
egységnek. A több szervezeti egységet érintő árubeszerzések (jellemzően fogyóanyagok), szolgáltatások, illetve az építési beruházás körébe tartozó igények (pl.: felújítási munkák) tekintetében az illetékes beszerzéseket intéző egység összesíti az egységek igényeit a műszaki, mennyiségi adatok,
illetve az összesített becsült értékek meghatározásához. Az év közben jelentkező, a közbeszerzési
tervben nem szereplő új igények felmerülésekor a beszerzéseket intéző egység ellenőrzi, hogy az új
beszerzési igény a korábbi, azzal egybeszámítandó beszerzésekkel mekkora becsült értéket képvisel, és szükség esetén ezen információval továbbítja a közbeszerzési igényt a Közbeszerzési Csoport felé. Szintén a beszerzéseket intéző egység feladata annak figyelése – részben az előző évi,
részben az aktuális beszerzések alakulása alapján – hogy mely termék-, illetve szolgáltatási vagy
megbízási körök éves beszerzési értéke érte el vagy várhatólag fogja elérni a közbeszerzési értékhatárt, annak felmerülésekor azt jelzi a Közbeszerzési Csoport felé.
4. A már elnyert vagy megpályázott támogatási pénzekből megvalósuló beszerzések esetén az adott
pályázat tekintetében megbízott projektmenedzsment vagy kijelölt kapcsolattartó köteles tájékoztatást adni az illetékes beszerzéseket intéző egységnek, illetve a Közbeszerzési Csoportnak a tervezett
beszerzésekről, a támogatási szerződésben szereplő határidők megadásával.
5. Az ajánlatkérő beszerzéseinek közbeszerzési szempontú figyelése, azaz az egyes termékkörök becsült értékének nyomon-követhetősége érdekében a GSZ Beszerzési és Logisztikai Iroda és az
ÁOK Logisztikai Osztály együttműködik.

IV. Dokumentálási rend
1. Az ajánlatkérő minden egyes közbeszerzési eljárását – annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően – írásban, illetőleg a Kbt.-ben biztosított esetekben elektronikusan köteles dokumentálni. Az Egyetem által lefolytatott közbeszerzési eljárásokban a lehető legszélesebb körben egységes dokumentálási rendnek kell érvényesülnie.
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2. A közbeszerzési eljárások alapdokumentumai részben jogszabály által előírt formában (közbeszerzési hirdetmények, összegzés, stb.), részben az ajánlatkérő által rendszeresített mintadokumentumok alapján, részben formális előírások nélkül készülnek.
A jogszabály által előírt formátumú dokumentumokat a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes
tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló rendelet, valamint az elektronikus hirdetmény-feladási rendszer tartalmazza. Ezek kitöltése tekintetében a Közbeszerzési Hatóság
útmutatói, illetve egyéb előírásai az irányadók.
Az ajánlatkérő által rendszeresített közbeszerzési alapdokumentumok:
– közbeszerzési igénylőlap (közbeszerzési tárgyanként),
– közbeszerzési dokumentáció, illetve kétszakaszos eljárásokban részvételi dokumentáció és
ajánlattételi felhívás,
– bontási jegyzőkönyv,
– bíráló bizottsági jegyzőkönyv, határozati jegyzőkönyv,
- szerződésminták,
– összeférhetetlenségi nyilatkozat.
A fentiekben felsorolt dokumentumok mintáit jelen szabályzat mellékletei tartalmazzák. Az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásaiban a hivatkozott dokumentumoknak legalább a mellékletek szerinti információkat tartalmazniuk kell, lehetőleg a megadott formában.
Formális előírások és előre rögzíthető pontok nélkül készülnek a közbeszerzési, illetve a műszaki
szakértők által készített értékelések, amelyeknek azonban megfelelően indokolt állásfoglalást kell
tartalmazniuk. A szakértők értékelésének a bíráló bizottsági jegyzőkönyvben történő rögzítésére is
lehetőség van, amelyet ilyen esetben a szakértőknek is alá kell írniuk.
3. A közbeszerzési eljárások lezárását követően az egyes eljárások közbeszerzési dokumentumainak a
jogszabály által megkövetelt ideig történő irattározásáról a Közbeszerzési Csoport gondoskodik. Az
eljárásokkal és a szerződések teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárások lezárulásától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerős befejezéséig, de legalább az említett öt évig kell megőrizni. A Csoport köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy az illetékes ellenőrző vagy más illetékes szervek kérésére a közbeszerzési eljárással kapcsolatos valamennyi iratot megküldeni.
4. A pályázati forrásból megvalósuló közbeszerzések esetében az adott pályázat tekintetében megbízott projektmenedzsment vagy kijelölt kapcsolattartó köteles tájékoztatást adni a Közbeszerzési
Csoportnak, ha a pályázati rend valamely eljárási cselekménnyel kapcsolatban készítendő dokumentummal kapcsolatban külön tartalmi vagy formai előírást támaszt.
5. A Kbt.-ben kötelezően előírt közbeszerzési dokumentumoknak GSZ-nek történő megküldéséről a
Közbeszerzési Csoport gondoskodik, a GSZ honlapján való közzététel céljából.

V. A közbeszerzési eljárásokban eljáró személyek
1. A közbeszerzési törvény alá tartozó eljárások irányítása és a döntéshozatal a kancellár feladata.
2. Az Egyetem valamennyi közbeszerzése vonatkozásában – jelen szabályzatban meghatározott és nevesített feladatain kívül is – a GSZ főigazgatója irányítási és felügyeleti jogot gyakorol.
3. A közbeszerzési törvény előírásai szerint a közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeknek, illetőleg szervezeteknek megfelelő – a
közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi – szakértelemmel kell rendelkezniük.
A közbeszerzési eljárás tárgya szerinti szakértelmet a beszerzést kezdeményező egység vagy annak
vezetője által kijelölt személy biztosítja. A több szervezeti egységet érintő beszerzések esetén az illetékes beszerzéseket intéző egység vezetője vagy az általa kijelölt személy biztosítja a szakmai
képviseletet.
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A közbeszerzési-jogi szakértelmet a Közbeszerzési Csoport közalkalmazott vagy megbízott, jogi
végzettséggel és közbeszerzési gyakorlattal rendelkező tagja biztosítja. A jogszabály által előírt
körben felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó igénybevétele kötelező.
A pénzügyi szakértelem biztosítása a GSZ főigazgató, illetve az általa kijelölt személy feladata. Pályázati forrásból megvalósuló közbeszerzések esetén az adott pályázat pénzügyi kerete fölött rendelkezési joggal bíró személy is részt vesz az eljárásban felmerült pénzügyi kérdések megválaszolásában, illetve a pénzügyi szakértelem biztosításában.
Az egyes közbeszerzési eljárásokban eljáró személyek az előkészítéstől, az eljárás lefolytatásán át a
teljesítés időszakáig biztosítják a szakértelmet a hatáskörükbe tartozó kérdések eldöntésében.
A Közbeszerzési Csoport keretében az eljárások előkészítésében a közbeszerzési munkatársak működnek közre. A végleges közbeszerzési anyagok összeállításában, a közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok és más dokumentumok értékelésében a Csoport jogi végzettségű és közbeszerzési
gyakorlattal rendelkező tagjai, megbízottjai vesznek részt.
A pályázati forrásból megvalósuló közbeszerzések esetén a pályázati projektmenedzsment vagy a
kijelölt projektfelelősök, illetve a Pályázatkezelői Iroda illetékeseinek közreműködése kiterjed különösen az egyes pályázatok speciális előírásairól történő tájékoztatásra, illetve ezeknek a közbeszerzési feltételrendszerek közé történő beépítésére.
A közbeszerzési eljárásokba bevont személyekkel kapcsolatban mindig figyelemmel kell lenni a
Kbt.-ben rögzített összeférhetetlenségi előírásokra, azaz nem vonható be olyan személy, akivel
szemben a törvényben meghatározott összeférhetetlenségi okok valamelyike fennáll. E körben a
résztvevő személyeknek nyilatkozniuk kell.
A közbeszerzési eljárásokban résztvevő személyek külön körét képezik a bíráló bizottság tagjai. A
Kbt. szerint az ajánlatkérőnek az ajánlatok elbírálására legalább háromtagú bírálóbizottságot kell
létrehoznia, amely írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a döntéshozó részére. A bírálóbizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni. Az Egyetem közbeszerzési eljárásaiban a bíráló
bizottság munkájában résztvevő személyeket az állandó tagok, az adott eljárásban esetileg felkért
tagok és egyéb bevont szakértők alkotják, az alábbiak szerint:
– szavazati joggal bíró állandó tagok:
 GSZ főigazgatója – a bizottság elnöke,
 létesítménygazdálkodási igazgató,
 a Közbeszerzési Csoport jogi végzettségű felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadója;
– szavazati joggal bíró eseti tagok:
A GSZ gazdálkodása körébe tartozó közbeszerzési eljárásokban:
o az illetékes irodavezető,
o a közbeszerzés szakmai tárgya szerinti, a beszerzést kezdeményező egység vezetője
vagy az általa felkért személy;
A Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ gazdálkodása körébe tartozó közbeszerzési eljárásokban:
o a Klinikai Központ elnöke vagy az általa kijelölt szakmai képviselő,
o a klinikai gazdálkodásért felelős gazdasági vezető;
– bevont szakértők, szavazati jog nélkül:
 esetenként (eljárásonként) felkért szakmai szakértők.
A bizottság akkor határozatképes, ha a szavazati joggal bíró tagok több mint fele személyesen vagy
képviselője útján a bizottsági ülésen jelen van, illetve távollévő tagok elektronikus úton történő szavazása esetén, ha a szavazásra jogosultak több, mint fele leadta szavazatát. Amennyiben valamely
bizottsági tag az ülésről való távolmaradását jelezte, úgy szavazatát elektronikus úton – e-mailben –
oly módon küldheti meg a Közbeszerzési Csoport részére, amelyből utólag egyértelműen megállapítható az általa képviselt döntési javaslat. Szavazategyenlőség esetén a bizottság elnökének – távolléte esetén a létesítménygazdálkodási igazgatónak – a szavazata dönt a döntéshozó elé terjesztendő bíráló bizottsági álláspont tekintetében. A bizottság nyilvános üléseit heti rendszerességgel,
előre meghatározott időpontban tartja, mely időpontról a bizottság elnöke dönt.
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Az Egyetem Szenátusának tagjai, a bizottsági ülést megelőző legalább 1 munkanappal korábbi írásbeli jelzés esetén (a megfelelő befogadóképességű hely biztosítása érdekében), a bizottsági ülésen
részt vehetnek, szavazati jog nélkül.

VI. Az eljárások lefolytatása
1. Előkészítés:
1.1. A közbeszerzési eljárások megindítása az egyes közbeszerzési tárgyakra külön rendszeresített
igénylőlap kitöltésével kezdődik. A beszerzést kezdeményező egységek igényeiket a beszerzéseket intéző egységek részére küldik meg. Több azonos tárgyú beszerzési igény, illetve a több
szervezeti egységet érintő beszerzések esetén (pl.: fogyóanyag beszerzések, takarítási szolgáltatás, tisztasági festések stb.) a beszerzéseket intéző egység összesíti a felmerült igényeket,
amennyiben azok egy eljárásban történő beszerzését célszerűnek tartja, illetve az egyes beszerzési tárgykörök becsült értékének meghatározása érdekében a III. fejezetben rögzítettek szerint
jár el. Amennyiben a beszerzés tárgyának megnevezéséből vagy a műszaki leírásból nem állapítható meg annak rendeltetése, akkor a beszerzéseket intéző egység kéri a pontosítást a beszerzést kezdeményezőtől, az egybeszámítási szabályok alkalmazhatósága érdekében. A beszerzéseket intéző egység vezetője javaslatot tesz az alkalmassági és bírálati szempontokra és a
közbeszerzési eljárásba szakmai képviselőként bevonandó személyekre. A fentiek szerinti közbeszerzési igényt a beszerzéseket intéző egység vezetője megküldi a Közbeszerzési Csoport részére.
1.2. A Közbeszerzési Csoport az eljárás megindításához szükséges adatokat tartalmazó közbeszerzési igény birtokában az ajánlati/részvételi felhívás és dokumentáció tervezetének elkészítésével javaslatot tesz a GSZ főigazgató részére a közbeszerzési eljárás típusa és eljárási rendje
meghatározására. A Csoport az alkalmassági előírások és bírálati szempontok tekintetében
szükség szerint egyeztet a kijelölt szakmai képviselővel, illetve a beszerzéseket intéző egységgel annak érdekében, hogy az eljárás feltételrendszere a szakmai elvárásokat tükrözze, ugyanakkor megfeleljen a Kbt. előírásainak és alapelvi rendelkezéseket se sértsen. A pénzügyi és
gazdasági alkalmasság körében irányelv, hogy az Egyetemmel szerződni kívánó ajánlattevők
stabil, megbízható pénzügyi hátteret tudjanak felmutatni. A műszaki illetőleg szakmai alkalmasság körében támasztott követelmények meghatározásakor a beszerzés tárgyával kapcsolatos indokolt szakmai elvárásoknak kell alapul szolgálniuk. Mindkét esetben irányadó, hogy a
követelményeknek a közbeszerzés tárgyára kell korlátozódniuk és legfeljebb a szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges mértékig tartalmazhatnak előírásokat. A bírálati rendszer kidolgozása, illetve a bírálati részszempontok és az azokhoz rendelt súlyszámok meghatározása
során mindig figyelemmel kell lenni arra, hogy az ajánlati ár mellett csak megfelelően indokolt
szakmai preferenciák kerüljenek a bírálat körébe, az azok jelentőségével arányban álló súlyozással. A rész- és alszempontok, valamint a bírálati módszerek meghatározása során figyelemmel kell lenni a Közbeszerzési Hatóság e tárgykörben kiadott iránymutatásaira.
1.3. A szakmailag és jogilag előkészített közbeszerzési eljárás megindításáról a kancellár határoz.
1.4. A jóváhagyott közbeszerzési eljárásról a Közbeszerzési Csoport ütemtervet készít, amely tartalmazza a közbeszerzési törvény által előírt határidőket és megindítja a közbeszerzési eljárást.
Hirdetményes eljárás esetén gondoskodik a közbeszerzési hirdetmény feladásáról, hirdetmény
nélküli eljárás esetén ajánlattételre hívja fel a beszerzést kezdeményező, illetve a beszerzést intéző egység által megadott ajánlattevőket.
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2. Ajánlattételi szakasz:
2.1. Hirdetményes közbeszerzési eljárás esetén a Közbeszerzési Csoport az ajánlati/részvételi
felhívás megjelenésétől biztosítja az ajánlattevők részére a dokumentáció beszerzésének
lehetőségét, valamint megválaszolja az esetlegesen beérkező jogi-közbeszerzési kérdéseket, a
szakmai kérdéseket eljuttatja az illetékes szakmai képviselőknek, amelyek válaszairól szintén
tájékoztatja az ajánlattevőket. A kiírás feltételrendszerével kapcsolatos ajánlattevői kifogás
esetén tájékoztatja a GSZ főigazgatóját, szükség esetén belső egyeztetés tartását kezdeményezi.
2.2. A Közbeszerzési Csoport átveszi a beérkező ajánlatokat, majd az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában lebonyolítja a bontási eljárást. Elkészíti a bontási jegyzőkönyvet, valamint eljutatja az ajánlatok másolati példányait az illetékes szakmai képviselőknek.
3. Bírálati szakasz:
3.1. A Közbeszerzési Csoport elvégzi a benyújtott ajánlatok mérlegelést nem igénylő, objektívan
értékelhető adatainak összesítését (pontozását), a közbeszerzési-jogi vizsgálatot, szükség esetén felhívja az ajánlattevőket hiánypótlásra, felvilágosítás adásra. A szakmai értékelés eredményeként hozzá eljuttatott, a hiánypótlás körébe tartozó kérdéseket szintén továbbítja az ajánlattevők felé. A beérkezett válaszokat értékeli, illetve továbbítja az illetékesek felé.
3.2. A közbeszerzési-jogi szakértő, illetve az eljárásban kijelölt szakmai szakértő elkészítik szakértői jelentéseiket a bíráló bizottság részére. A közbeszerzési-jogi szakértő a Kbt. előírásainak
való megfelelés szempontjából értékeli az ajánlatokat, javaslatot téve az esetleges kizárásra illetve az alkalmatlanság vagy érvénytelenség megállapítására. A szakmai szakértő a kiírt műszaki tartalomnak való megfelelés szempontjából értékeli az ajánlatokat, megfelelően indokolva az általa javasolt érvénytelenségi eseteket.
Az ajánlatok műszaki-szakmai értékelése körében különös körültekintéssel kell eljárni az
egyenértékűség vizsgálata során. Amennyiben valamely ajánlat műszaki tartalma nem egyezik
pontosan a kiírásban rögzített műszaki tartalommal, úgy vizsgálni szükséges annak egyenértékűségét. Az értékelésben rögzíteni kell azokat a szempontokat, funkciókat, műszaki elemeket,
amelyek miatt nem tekinthető egyenértékűnek egy ajánlat. E körben olyan elemek merülhetnek
fel, amelyek befolyásolják a beszerzés tárgyának használatát, használhatóságát, funkciója ellátását, és amelyek a kiírásban rögzített adatokból megállapíthatók. Az indokolatlan érvénytelenség megállapításának elkerülése mellett ugyanakkor arra is figyelemmel kell lenniük az értékelést végzőknek, hogy a kiírt műszaki tartalomhoz az ajánlatkérő is kötve van oly módon, hogy
olyan mértékű eltérések elfogadására nincs lehetőség, amelyek előzetes ismeretében más ajánlattevők részéről is felmerülhetett volna alternatív ajánlat benyújtása. A műszaki-szakmai értékeléseket, az egyenértékűség vizsgálata körében tett megállapításokat – azok vitatása, észrevételezése esetén – az Egyetem honlapján nyilvánosan közzéteszi.
3.3. A Bíráló Bizottságot a Közbeszerzési Csoport vezetője hívja össze, a GSZ főigazgató utasításának megfelelően, a tárgy, a hely és az idő pontos megjelölésével. A bizottság akkor határozatképes, ha a szavazati joggal bíró tagok több mint fele személyesen vagy képviselője útján a
bizottsági ülésen jelen van, illetve távollévő tagok elektronikus úton történő szavazása esetén,
ha a szavazásra jogosultak több, mint fele leadta szavazatát. A bizottsági döntés meghozatalában minden tagnak egy szavazata van. A tagok bírálati lapon – elektronikus úton történő szavazás esetén e-mailben – rögzítik állásfoglalásukat, amelyet kötelesek indokolni. A Bíráló Bizottság tagjai döntési javaslatot tesznek az eljárás eredményére, megjelölve az eljárás javasolt
nyertesét vagy az eljárás egyéb, Kbt. szerinti eredményét. A döntéshozó elé terjesztendő bíráló
bizottsági álláspontot a szavazás eredményeként egyszerű többséggel alakítja ki a bizottság, illetve szavazategyenlőség esetén az V.7. pontban rögzítettek az irányadók.
3.4. A szakmailag megalapozott, jogi-közbeszerzési és szakmai véleménnyel ellátott döntési javaslat alapján a döntéshozó meghozza a döntést. A döntéshozót a Bíráló Bizottság előterjesztése a
döntés meghozatala során nem köti.
3.5. A közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetéséről, az ezzel kapcsolatos formanyomtatványok, hirdetmények elkészítéséről és feladásról, az ajánlattevők tájékoztatásáról a Közbeszerzési Csoport gondoskodik.
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3.6. Amennyiben a döntéshozatalt követően az eredmény, illetve az ajánlatok elbírálásáról szóló
összegzés módosításának szükségessége merül fel (pl.: jogosnak értékelt ajánlattevői észrevételek, vagy az ajánlatkérő képviselője által észlelt elírás, számítási hiba vagy más értékelésbeli
hiba következtében) a Közbeszerzési Csoport erről tájékoztatja a GSZ főigazgatóját, aki a közbeszerzési-jogi szakértővel és a döntéshozóval történő egyeztetés alapján dönt a módosításról,
illetve esetlegesen újabb bíráló bizottsági ülés tartásáról. Amennyiben a döntéshozó álláspontja
a jogszabály által a módosításra, válaszadásra előírt határidőn belül nem szerezhető be, úgy a
Csoport jogosult a változtatásokat átvezetni, illetve a szükséges választ megküldeni az ajánlattevőknek, de a döntéshozót erről haladéktalanul tájékoztatnia kell.
4. Szerződéskötés:
4.1. Az eredményesen zárult közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követően a Közbeszerzési
Csoport elkészíti a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződést, a kiírásban megadott szerződéstervezet és az ajánlattevő ajánlata szerinti tartalommal. A szerződést aláírásra a Csoport küldi
meg a nyertes ajánlattevőnek, majd az aláírt példányok visszaérkezését követően azt eljuttatja
az adott eljárásban az Egyetem részéről aláírásra jogosultak felé. A közbeszerzési eljárások
alapján megkötendő szerződések tekintetében az SZTE általános kötelezettségvállalási rendje
érvényesül. A pályázat forrásból megvalósuló közbeszerzések esetén a pályázati projektmenedzsment vagy a kijelölt projektfelelősök kötelesek tájékoztatást adni a Csoport részére, ha a
pályázati rend a szerződéseknek további személyek általi aláírását követeli meg. Amennyiben a
döntéshozó ünnepélyes aláírás mellett dönt, úgy a szerződéskötés időpontjában történő együttes aláírás megszervezésében a Közbeszerzési Csoport szintén közreműködik.
A szerződéskötéssel kapcsolatban minden esetben irányadó, hogy az Egyetem csak a mindenkori jogszabályok alapján átláthatónak minősülő és más, költségvetési intézmények tekintetében irányadó szerződéskötési tilalom alatt sem álló gazdasági szereplőkkel köt szerződést. E
körben – szigorúbb jogszabályi ellenőrzési kötelezettség előírásának hiányában – a szerződő
partner nyilatkozata az irányadó. Az átláthatósággal kapcsolatos hatályos jogszabályi előírásokról a GSZ főigazgatója minden évben körlevélben tájékoztatja az Egyetem szervezeti egységeit.
4.2. A szerződésekből legalább 4 eredeti példány készül. Az aláírásokat követően a Közbeszerzési
Csoport a szerződésekből
– egy példányt megküld a nyertes ajánlattevőnek,
– egy példányt megküld a Pénzügyi és Számviteli Iroda részére,
– egy példányt megküld a beszerzést kezdeményező egység részére, több egységet érintő beszerzés esetén az illetékes Iroda vagy a Logisztikai Osztály részére,
– egy példányt irattároz az eljárás anyagai közt.
5. Tárgyalásos eljárásokra vonatkozó külön előírások:
5.1. Az ajánlatkérő hirdetménnyel vagy hirdetmény nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást
a Kbt.-ben meghatározott feltételek fennállása esetén indíthat. A tárgyalásos közbeszerzési eljárás indítása esetén törekedni kell az ajánlattevők lehető legszélesebb körének bevonására.
5.2. A tárgyalások több ajánlattevő esetén együttesen vagy külön-külön is lefolytathatók, illetve
több tárgyalási nap is tartható, de e körben is ügyelni kell az esélyegyenlőségre.
5.3. Tárgyalásos közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérőt a kancellár vagy az általa kijelölt személy
képviseli, illetve vezeti a tárgyalást, de emellett a beszerzés tárgyára tekintettel a lehető legszélesebb körben biztosítani kell az érintett szakterületek képviselőinek jelenlétét az Egyetem oldaláról.
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6. A szabadon kialakított eljárásrendre vonatkozó előírások
6.1. Az ajánlatkérő az uniós értékhatárokat el nem érő értékű árubeszerzésre és szolgáltatás megrendelésre irányuló közbeszerzési eljárásai megvalósításakor önálló eljárási szabályokat alakíthat ki, a Kbt. által megengedett körben.
6.2. Amennyiben az ajánlatkérő szabadon kialakított eljárásrendben folytat le közbeszerzési eljárást, úgy annak során is köteles a törvényben rögzített alapelvek figyelembevételével eljárni. A
közbeszerzési eljárás szabályrendszerének teljes körű megismerését biztosítani kell valamennyi
eljárási szereplő, illetve érdeklődő részére, az eljárást megindító felhívásnak mindazon információkat tartalmaznia kell, amelyek a gazdasági szereplők megfelelő és egyenlő esélyű ajánlattételéhez szükségesek. A fentieken túl amennyire lehetséges előtérbe kell helyezni az eljárási
cselekmények elektronikus úton történő gyakorlásának és az elektronikus dokumentálási rend
lehetőségét.
6.3. A szabadon kialakított eljárásrend szabályait – annak alkalmazásáról szóló vezetői döntés esetén – a Szabályzat melléklete tartalmazza, amelytől egyes eljárások esetében lehetőség van az
eltérésre, a részletszabályok módosításához azonban a bíráló bizottság jóváhagyása szükséges.
7. Pályázati forrásból megvalósuló beszerzésekre vonatkozó külön előírások:
A pályázat forrásból megvalósuló közbeszerzések esetén a pályázati projektmenedzsment vagy a kijelölt projektfelelősök kötelesek tájékoztatást adni a Csoport részére, ha az adott projektben speciális eljárásrendi előírások szerepelnek, vagy bármely más adminisztrációs, adatszolgáltatási vagy
egyéb előírás betartása szükséges.
8. A főbb eljárási típusokhoz kapcsolódó ügymenetet, a hatályos szabályozás alapján az eljárási cselekményekhez kapcsolódó időtartamokat a szabályzat melléklete tartalmazza.

VII. Szerződéses időszak
1. A szerződéskötést követően a szerződésszerű teljesítés ellenőrzése, felügyelete a GSZ illetékes Irodájának, illetve a Logisztikai Osztály feladata. E körben a teljesítésigazolással ellátott számlát továbbítja a Pénzügyi és Számviteli Iroda részére kifizetésre, illetve szükség esetén egyeztet a beszerzést kezdeményező egységgel a szerződésszerű teljesítés érdekében.
2. Amennyiben szerződésmódosítás válik szükségessé, ennek tartalmáról és indokáról a GSZ illetékes
Irodája, illetve a Logisztikai Osztály tájékoztatja a Közbeszerzési Csoportot. A Csoport elkészíti a
szerződésmódosítást, illetve az ahhoz szükséges közbeszerzési hirdetményt, amennyiben annak a
Kbt.-ben rögzített feltételei fennállnak.
3. A szerződés teljesítése kapcsán a GSZ illetékes Irodája, illetve a Logisztikai Osztály kapcsolatot tart
a Pénzügyi és Számviteli Irodával, annak érdekében, hogy mindkét fél teljesítése nyomon követhető
legyen. A szerződés teljesüléséről a GSZ illetékes Irodája, illetve a Logisztikai Osztály tájékoztatja
a Közbeszerzési Csoportot. A Csoport elkészíti a szerződés teljesítéséről a szükséges tájékoztatót és
gondoskodik annak nyilvános elérhetőségéről (megjelentetés / honlapon történő közzététel). A határozatlan idejű vagy 1 évnél hosszabb tartamú szerződések esetén teljesítés alatt az éves teljesítést is
érteni kell, és ez esetben minden szerződéses évforduló alkalmával el kell végezni a szerződés teljesítésénél előírtakat. Az Egyetemmel szerződő felektől a szerződés teljesítése kapcsán beszerzendő
nyilatkozatokat a beszerzéseket intéző egység kéri be, kifogás esetén egyeztetést kezdeményez, a
Közbeszerzési Csoport bevonásával.
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VIII. Vitarendezés, jogorvoslatok, panaszkezelés
1. Ha az SZTE által indított közbeszerzési eljárás bármely eljárási cselekményével vagy a közbeszerzési eljárásban keletkezett bármely dokumentummal kapcsolatban valamely ajánlattevő vitarendezést vagy jogorvoslatot kezdeményez, erről a Közbeszerzési Csoport haladéktalanul tájékoztatja az
illetékeseket, elsősorban a GSZ főigazgatóját és a beszerzést kezdeményező egység képviselőjét.
Amennyiben a vitatott előírás jogi-közbeszerzési kérdést érint, akkor a Közbeszerzési Csoport, műszaki-szakmai részek kifogásolása esetén a vitatott műszaki tartalmat meghatározó szervezeti egység előkészíti a kifogásokkal kapcsolatos választ. Az Egyetem végleges válaszát, illetve ellenkérelmét a Közbeszerzési Csoport állítja össze, amely során a döntéshozó álláspontját köteles kikérni, illetve annak megfelelően eljárni. Amennyiben a döntéshozó álláspontja a jogszabály által a válaszadásra előírt határidőn belül nem szerezhető be, úgy a Csoport jogosult a választ megküldeni az
ajánlattevőknek, de a döntéshozót erről haladéktalanul tájékoztatnia kell.
2. A vitarendezés és a jogorvoslatok során az Egyetem részéről eljáró személyek – az indokolt szakmai igények figyelembevétele mellett – minden esetben a lehető legkisebb jogorvoslati kockázatra
törekednek.
3. Panaszkezelés:
Amennyiben az Egyetem valamely szervezeti egységétől vagy az Egyetem szervezetrendszerén kívüli gazdálkodó szervezettől, illetve magánszemélytől észrevétel, kifogás érkezik egy közbeszerzési
eljárás feltételrendszerével, az ajánlatok értékelésével, vagy bármely eljárási cselekménnyel kapcsolatban, úgy annak kivizsgálása érdekében az alábbiak szerint biztosított a panasztétel lehetősége.
A kérelmező panaszát az Egyetem honlapján erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapon nyújthatja be. A panasz, észrevétel anonim módon is benyújtható.
A panasz kivizsgálását a GSZ főigazgatója folytatja le, a beérkezést követő 10 munkanapon belül,
amelyet szükség esetén további 10 munkanappal meghosszabbíthat. Amennyiben az érdemi vizsgálathoz valamely Egyetemen kívüli gazdálkodó szervezettől, intézménytől szükséges adatkérés, úgy
ennek időtartama a vizsgálati időbe nem számít bele.
A GSZ főigazgatója a kérelmek és a vizsgálatok eredményéről – a Közbeszerzési Csoport által készített összefoglaló alapján – negyedéves rendszerességgel írásban tájékoztatja a döntéshozót és a
belső ellenőrzés vezetőjét is. A panasz, kifogás, észrevétel és az arra adott válasz az Egyetem honlapján nyilvánosan is megtekinthető, azzal, hogy a szervezetrendszeren belül kezdeményezett vizsgálatok nyilvánossága csak az egyetemi polgárok számára biztosított.
A fentiek szerinti panaszkezelési eljárás irányadó az Egyetem közbeszerzési értékhatárokat el nem
érő beszerzéseire is. A panaszkezelés zárt informatikai rendszerét, melyben biztosított a bejelentések egyedi, anonim és auditált dokumentálása a GSZ főigazgatója alakítja ki és üzemelteti.
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IX. Záró rendelkezések
Jelen szabályzat a közzététele napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően megkezdett közbeszerzési eljárásokra kell alkalmazni.
Jelen Szabályzat tárgyévi aktualizálását a jogszabályi változásoknak megfelelően a GSZ főigazgatója
végzi a Közbeszerzési Csoport bevonása mellett.
A II.2 alapelvhez és a VI. fejezetben rögzített eljárási szabályokhoz igazodóan a GSZ főigazgatója beszerzési eljárásrendet, illetve belső útmutatót adhat ki, az SZTE decentralizáltan gazdálkodó egységeinek egységes beszerzési gyakorlatának kialakítása érdekében.
Felelős akkreditál közbeszerzési szaktanácsadói szakmai feladatok ellátásával kapcsolatos megállapodást az Intézmény központilag, egységesen kezeli. Erre irányuló feladat ellátási szerződést évente meg
kell újítani.
Jelen Szabályzatot a Szenátus a 2015. év december hó 21. napján hozott, 238/2015. számú SZ-határozataival elfogadta.
Dr. Dömötör Máté s. k.
ISZSZK főigazgató

Zsirosné Tácsi Ildikó s. k
GSZ főigazgató
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Eljárásrend a beszerzési eljárások lebonyolításáról
-

Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések a Webra rendszer alkalmazásával -

Szegedi Tudományegyetemen
közbeszerzési szabályzat melléklet
2015/2016-os tanév
A Szegedi Tudományegyetem közbeszerzési szabályzatában rögzített irányelvek alapján, a közbeszerzési törvényben előírt értékhatár alatt, illetve speciális feltételek vagy finanszírozási források esetén a
Gazdasági Szervezet az alábbi eljárásrendet alkalmazza.
A jelen eljárásrend I. fejezetének értelmező rendelkezéseiben rögzített meghatározások a további fejezeteiben is irányadóak.

I. Alapelvi rendelkezések, általános feltételek
1. Alapelvek:
A közbeszerzési szabályzatban rögzített alapelvi rendelkezések az Egyetem valamennyi beszerzésében
irányadónak tekintendők, így általános elvárásként fogalmazódik meg valamennyi beszerzéssel kapcsolatban a verseny tisztasága, az átláthatóság, a nyilvánosság, az esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód, a jóhiszeműség és tisztesség, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvi rendelkezéseinek figyelembevétele.
2. Eljárási szereplők:
Az egyetemi Webra rendszerben történő versenyeztetés/beszerzés megindítása előtt szükséges az
adott eljárás szereplőinek rögzítése, amely során a dokumentálási rendben legalább az alábbi személyek beazonosíthatósága szükséges:
‒ az igénylő egység szakmai képviselője, mint a beszerzési igény műszaki tartalmának meghatározásáért és az ajánlatok műszaki értékeléséért felelős személy;
‒ illetékes irodavezető, mint az eljárásrend kialakítója, és az eljárás szabályzatnak megfelelő lebonyolításáért felelős személy;
‒ létesítménygazdálkodási igazgató, mint az eljárást lezáró döntés jóváhagyója.
3. Összeférhetetlenség:
Az Egyetem részéről nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában olyan személy, akitől funkciójának pártatlan és tárgyilagos gyakorlása bármely okból, így különösen gazdasági érdek
vagy az eljárásban résztvevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem várható el.
Ide értendő különösen (de nem kizárólagosan), ha az érintett személynek vagy közeli hozzátartozójának tulajdoni részesedése van valamely az eljárásban induló gazdasági szereplőben. E körben az eljárási szereplőktől nyilatkozat csatolása nem kötelező, az Egyetem honlapján elérhető közbeszerzési
szabályzat megismerhetősége alapján az ezzel kapcsolatos felelősség az érintett személyeket terheli.
4. A beszerzés tárgyának meghatározása:
A beszerzés tárgyának meghatározása, műszaki specifikálása az igénylő egység szakmai képviselőjének feladata, amely során az indokolt szakmai igények figyelembevétele mellett törekednie kell a
lehető legszélesebb körű verseny biztosítására. Az illetékes iroda észrevételezheti a műszaki tartalom meghatározásának megfelelőségét, azonban annak módosítására nem jogosult.
5. Kizáró okok, alkalmasság:
A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések során az Egyetem nem tekinti irányadónak a Kbt. szerint kizáró okokat, illetve alkalmassági előírásokat, azonban az egyes eljárások megindításakor jogosult a közbeszerzési törvényben is rögzített, e körbe tartozó feltételek tetszőleges – ugyanakkor a
beszerzés tárgyához igazodóan indokolt mértékű – alkalmazására. A kizáró okokkal és alkalmassággal kapcsolatosan esetlegesen előírt feltételek meghatározása az igénylő egység és az illetékes
beszerzéseket intéző egység közös kompetenciája. Ezen előírásokat és az elfogadható igazolási módokat az eljárást megindító felhívásban rögzíteni kell.
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6. Bírálat:
A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések során – a kiírt feltételrendszernek és műszaki tartalomnak megfelelő ajánlatok közül – elsődlegesen a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot kell nyertesként kihirdetni.
Indokolt esetben lehetőség van műszaki-szakmai vagy az ajánlati áron kívüli egyéb gazdasági
szempontok (jótállási idő, fizetési határidő, stb.) bírálatára, pontozására, azonban ilyenkor az eljárást megindító felhívásban előre rögzíteni kell az alábbiakat:
‒ a bírálati részszempontokat, esetlegesen azok súlyozását;
‒ a bírálati módszert, amellyel az ajánlatokban szereplő vállalások összevetése történik (pl.: arányosítás, sorba rendezés);
‒ az értékelési tartományt, lehetőleg minden bírálati részszempont tekintetében egységesen (pl.: 1–
10 vagy 1–100 értékek között) A bírálati rendszer meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra,
hogy lehetőleg objektíven értékelhető szempontok kerüljenek meghatározásra.
Az eljárás megindítása előtt, a belső dokumentálási rendben rögzíteni kell továbbá a bírálatot végzők személyét is. Az ajánlatok műszaki-szakmai értékelése körében, az egyenértékűség vizsgálatával kapcsolatban a Közbeszerzési szabályzatban rögzítettek a beszerzési eljárásokban is irányadóak.
7. Kapcsolattartás az eljárási szereplők között:
A felek közti, az eljárás feltételrendszerével és az ajánlatok értékelésével kapcsolatos kommunikációnak írásban, lehetőleg elektronikus levél útján kell történnie.
Az ajánlattevők a felhívással kapcsolatban kiegészítő tájékoztatást kérhetnek, az ajánlattételi határidőt megelőző 2. munkanapig, amelyet az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt megelőző napig
megválaszol. Az ajánlatkérő a késve beérkezett kérdéseket is jogosult megválaszolni, ha úgy ítéli
meg, hogy azok a megfelelő ajánlattételhez szükséges információkat tartalmaznak. A kérdések
megválaszolása érdekében az ajánlattételi határidő bármikor elhalasztható. A beérkezett kérdésekről
és az ajánlatkérő válaszairól valamennyi gazdasági szereplőt tájékoztatni kell, akiket az ajánlatkérő
ajánlattételre felhívott, illetve akik részvételi szándékukat jelezték.
Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig – az indokok megadásával – módosíthatja, illetve
visszavonhatja az ajánlattételi felhívását. Egyebekben az eljárás menténél rögzítettek az irányadók.
Az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során hiánypótlást, felvilágosítást kérhet az ajánlattevőktől az
ajánlatuk hiányosságainak pótlására, javítására, illetve az ajánlatokban szereplő nem egyértelmű kijelentések, adatok tisztázására. Indoklás is kérhető továbbá, amennyiben a beszerzéseket intéző egység úgy ítéli meg, hogy a piaci ismeretei alapján az ajánlati ár aránytalanul alacsony, így az adott
beszerzés teljesíthetősége kérdéses. A hiánypótlási felhívásról, felvilágosítás, illetve indoklás kérésről valamennyi eljárási szereplőt tájékoztatni kell. Az ajánlatok és az utólag bekért – fentiek szerinti
dokumentumok – értékelésében a beszerzést kezdeményező és a beszerzéseket intéző egységek
képviselői együttműködnek.
A hiánypótlás, felvilágosítás, illetve indoklásadás nem eredményezheti az ajánlati ár módosítását,
továbbá más bírálati részszempont alkalmazása esetén egyéb, bírált adatok megváltoztatását sem.
8. Az eljárás lezárása:
Az ajánlatok beérkezését követően az eljárás megindításakor meghatározott eljárási szereplők értékelik az ajánlatokat, amely során az eljárás általános feltételrendszerének való megfelelést a beszerzéseket intéző egység képviselője, míg a kiírt szakmai tartalomnak való megfelelést az igénylő egység képviselője vizsgálja.
Az eljárás megindításakor rögzíttetek szerint az igénylő egység szakmai képviselője, valamint az illetékes irodavezető döntési javaslatot készítenek a döntéshozónak, amely tartalmazza az ajánlatok
szakmai és eljárásrendi megfelelőségének értékelését, valamint ezek eredményeként az eljárás javasolt nyertesét. A döntéshozót a javaslat nem köti, azonban az attól való eltérés esetén döntését köteles indokolni.
Amennyiben valamely ajánlat az értékelések alapján nem felel meg a kiírásban rögzített elvárásoknak és a hiányosságot, hibát az ajánlatkérő nem ítéli korrigálhatónak, úgy az ajánlat érvénytelen.
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Amennyiben az ajánlatkérő nem tartja számára megfelelőnek a legkedvezőbb ajánlatot, dönthet az
eljárás eredménytelenségének kihirdetéséről. Ezt követően az eljárás újra megindítható vagy elállhat a beszerzési igénytől.
Eredményes eljárás esetén az ajánlatkérő kihirdeti az eljárás nyertesét, majd kezdeményezi a szerződés megkötését a kiírás és az ajánlat tartalmának megfelelően.
9. Az eljárás keretrendszere:
A tervezés, az igénylés, a versenyeztetés, az ajánlatadás, az eredményhirdetés elektronikus rendszereken keresztül zajlik, melyben egy „webra” nevű informatikailag zárt keretrendszer biztosítja a teljes körű nyilvánosságot. A webra rendszer olyan informatikai rendszer, melyben az SZTE biztosítja, hogy beszerzési eljárásaiban bárki elindulhasson, ajánlatot tegyen, és melyben az SZTE kereshető módon megjelenteti a beszerzései tárgyát, a beszerzéseken induló partnerek eredményét is. Ezen
keretrendszerben az irodavezetők biztosítják a nyomtatványok, adatlapok, menüpontok folyamatos,
de minimum évenkénti aktualizálását.

II. Tervezés
1. Az adott évre vonatkozó közbeszerzési terv elkészítéséhez a beszerzéseket intéző egységeknek minden
év elején adatszolgáltatást kell kérniük az Egyetem valamennyi szervezeti egységétől, a közbeszerzési
szabályzat fejezetében rögzítettek szerint. A beérkezett igények alapján az irodák egyrészt teljesítik
adatszolgáltatási kötelezettségüket a Közbeszerzési Csoport irányába, másrészt elkészítik saját beszerzési terveiket, a közbeszerzési értékhatárokat el nem érő, adott évre tervezett beszerzéseikről.
2. A beszerzési terv beszerzési tárgyanként – árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás – tartalmazza az
ajánlatkérő által tervezett, közbeszerzési kötelezettség alá nem eső beszerzések tárgyát és becsült értékét.
3. A beszerzési terv alapváltozatát a közbeszerzési tervvel párhuzamosan, az adott év március 31. napjáig (a Kbt. esetleges módosítása esetén az abban rögzített új időpontig) kell elkészíteni. A tervkészítéshez leadott előzetes igények nem keletkeztetnek beszerzési kötelezettséget, továbbá a beszerzési tervben nem szereplő, annak elkészültét követően megküldött igények is megrendelhetők.

III. Az eljárás menete
Igények leadása, kötelező tartalmi elemek, formanyomtatványok biztosítása az egyes a beszerzéseket
lefolytató irodák biztosítják. Az Irodák biztosítják, hogy a beérkezett igények maximum 10 munkanapon belül megjelenjenek a webra rendszerében. Amennyiben a leadott igény nem feldolgozható, vagy
hiányosságot tartalmaz, azt az adott irodának 5 munkanapon belül vissza kell küldeni az igénylőnek.
Informatikai tárgyú beszerzések előkészítésének specialitásai:
Informatikai tárgyú beszerzési igény esetén az igénylőnek az ISZK beszerzési kapcsolattartója részére kell megküldenie igényét. Az igények leadására elektronikus felületen van lehetőség. Az
igénylő által összeállított és indokolt műszaki specifikációt az ISZK illetékes képviselője az igénylő
által megjelölt felhasználási célra való tekintettel ellenőrzi, és ha szükséges lefolytatja az igénylővel
való egyeztetéseket. Az ellenőrzés és egyeztetés során az ISZK képviselője figyelemmel van a központosított közbeszerzés keretében hatályos keretmegállapodásokban elérhető termékekre. A beszerzés tárgyának meghatározása során figyelemmel kell lenni továbbá arra is, hogy a műszaki leírások meghatározott típusra, márkára történő utalást ugyan tartalmazhatnak, de a közbeszerzési
jogszabályokban foglaltaknak megfelelően fel kell tüntetni a ’vagy azzal egyenértékű’ megjelölést.
Abban az esetben, ha a beszerzést kezdeményező ragaszkodik a megadott típushoz, azt külön köteles megindokolni (pl. más eszközökkel való kompatibilitás, meglévő eszközpark bővítése miatt).
Amennyiben az igénylő által az ISZK beszerzési kapcsolattartója részére megküldött igény alapján
az ISZK 15 napon belül nem indítja el a beszerzés kezdeményezését az illetékes iroda felé, úgy az
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igénylő által készített műszaki specifikáció jóváhagyottnak tekintendő és az igénylő az illetékes
irodánál közvetlenül kezdeményezheti a beszerzést.
Ajánlattevők, cégek szervezetek rendszerbe történő regisztrációja díjmentes, melyen lehetőséget
biztosít arra, hogy a megjelent beszerzésekről azonnali információt kapjon a regisztrált ajánlattevő.
Amennyiben a beszerzés jellege indokolja, biztosítani kell a nemzetközi versenyhez szükséges angol nyelvű felhívás megjelentetését.
Eljárás az egyetem honlapján, zárt informatikai rendszerben történik. Az ajánlat adásra minimum
három munkanapot kell biztosítani, melyet további két munkanappal kell meghosszabbítani, ha kettőnél kevesebb ajánlat érkezik. A zárt informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy a beérkezett
ajánlatok bontása, megismerése egyszerre, az ajánlatadási időpont zárásakor történhessen meg. Az
ajánlatok értékeléséről az egyes irodák bontási jegyzőkönyvet készítenek, melyet a webra rendszerben nyilvánosságra kell hozni. A bontási jegyzőkönyv alapján az egyetem kötelezettségvállalási
szabályzatainak iránymutatása mellett a bontási jegyzőkönyv aláírásától számított legfeljebb 10
munkanapon belül kell a megrendelőt/szerződést az arra jogosultak felé aláírásra előkészíteni és átadni.

IV. Egyedi beszerzések
Jelen szabályzat szempontjából egyedi beszerzésnek kell tekinteni:
1. az előre meghatározott értékhatár alatti beszerzéseket,
2. egyedi specialitásokkal bíró beszerzési igényeket.
1. Az előre meghatározott értékhatár alatti beszerzések esetén a beszerzéseket intéző egységek jogosultak a felhasználó által megjelölt, ennek hiányában az általuk ismert beszerzési forrásból megrendelni az igényelt beszerzési tárgyat.
Az értékhatár és beszerzési tárgykör meghatározása, korlátozása a GSZ főigazgató kompetenciája a
vonatkozó államháztartási jogszabályok illetve kormányhatározatok, kormányrendeletek és fenntartói rendelkező levelek alapján.
A beszerzéseket intéző egységek gazdasági ellenjegyzői minden év elején tájékoztatást kapnak az adott
évre irányadó értékhatárokról. Az érvényben lévő értékhatár felülvizsgálata főszabály szerint évente történik, de annak módosítására, továbbá az e körbe tartozó egyedi beszerzések lehetőségének időszakos
szüneteltetésére a főigazgató bármikor utasíthatja a beszerzéseket intéző egységek ellenjegyzőit.
Pályázati forrásból történő beszerzés esetén a GSZ főigazgató külön – az adott beszerzésre vonatkozó – hozzájárulása szükséges.
Az egyedei beszerzések előre meghatározott értékhatára a 2015/2016-os tanévben nettó 100 ezer,
azaz százezer forint, amelyet ugyanazon beszerzést kezdeményező egység, egy időben felmerült,
azonos vagy hasonló beszerzési tárgyú igényeire kell érteni. Az irodavezetők és helyetteseik jogosultak tájékoztatást adni, és előzetesen hozzájárulni az egyes értékhatár alatti beszerzések egybeszámításra vonatkozó kérdéseiben.
Amennyiben lehetséges, a rögzített értékhatár alatti beszerzések esetében is legalább három árinformáció beszerzése szükséges (e-mailben, faxon, ezzel foglalkozó internetes felületen történő lekérdezéssel).
2. Egyedi specialitásokkal bíró beszerzések körébe azok a mindenkori közbeszerzési értékhatár alatti
beszerzések sorolhatók:
2.1. amelyek beszerzési tárgya kizárólagos jog, kompatibilitás vagy más indok miatt kizárólag egy
meghatározott gazdasági szereplőtől szerezhetők be,
2.2. amelyek esetében a beszerzés rendkívüli sürgőssége indokolja az azonnali megrendelést.
2.1. A közbeszerzési szabályzatban meghatározott „beszerzéseket intéző egységek” az igény beérkezését követően kötelesek megvizsgálni, hogy a beszerzési tárgy egyedisége, specialitása ténylegesen indokolja-e az egyedi beszerzési rend alkalmazását. Ennek során a beszerzést kezdeményező
egységtől indoklást kérhet, illetve megkeresheti az általa ismert, az adott területhez kapcsolódó
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profilú gazdasági szereplőket annak vizsgálatára, hogy más piaci szereplő is tudná-e biztosítani az
igényelt beszerzési tárgyat. Amennyiben az indoklást magalapozottnak ítéli és piaci ismeretei
alapján a beszerzés specialitásait nem tartja vitathatónak, úgy a beszerzést megindíthatja.
Az egyedi beszerzési tárgyak körébe sorolhatók különösen (de nem kizárólagosan) az egyedi
gyártású eszközökhöz szükséges alkatrészek, speciális műszerekhez kapcsolódó felhasználói
szoftverek. A beszerzéseket koordináló irodáknak az egyedi specialitásokkal bíró beszerzések esetén is gondoskodni kell arról, hogy legkésőbb a szerződéskötéskor az a webra rendszerben dokumentáltan fellelhető legyen.
2.2. Valamely beszerzési igénnyel kapcsolatban jelzett rendkívüli sürgősség akkor tekinthető megalapozottnak, ha a Webra rendszerben történő beszerzéshez kapcsolható legrövidebb határidők is
olyan késedelmet eredményeznének, amelyek miatt a felhasználók munkája ellehetetlenül vagy
esetlegesen a beszerzési tárgy hiányára visszavezethető anyagi kár meghaladja a beszerzés értékét.
A sürgős beszerzési helyzet azonban nem eredhet az igénylő hibájából vagy mulasztásából. Az eljárás jogalapjának fennállása esetén a kancellár dönt a megrendelés elindításáról. Amennyiben lehetséges, ilyen esetben is legalább 3 ajánlat azonnali bekérése szükséges (e-mailben vagy faxon),
amelyet a felhasználó által megjelölt, illetve a beszerzéseket intéző egység által az adott területen
ismert gazdasági szereplőktől kell kérni.
Az egyedi beszerzések lefolytatásának menetét dokumentálni kell, amely alapján utólag is ellenőrizhető az egyedi beszerzési rend alkalmazása indokolt volt.
Ezen egyedi beszerzések esetén a GSZ főigazgató indoklás mellett megtagadhatja a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó ellenszolgáltatás (számla) befogadását illetve kifizetését, amennyiben
az adott szervezeti egység hitelt érdemlően nem tudja bemutatni annak szükségességét.

V. Egyedi eljárásrendben lefolytatott beszerzések
1. Az ajánlatkérő e körben a közbeszerzési eljárásrend alóli kivételek közül az alábbiakhoz kapcsolódóan kíván részletszabályokat rögzíteni:
‒ nemzetközi szerződésben meghatározott külön eljárás alapján történő beszerzésre
‒ nemzetközi szervezet által meghatározott külön eljárás alapján történő beszerzésre
‒ bármely a mindenkor hatályos Kbt.-ben rögzített – vagy akár közbeszerzési értékhatár alatti –
olyan eljárás alapján történő beszerzésre, amellyel kapcsolatban a kapcsolódó jogszabályok kötelezővé vagy lehetővé teszik egyedi eljárásrend alkalmazását.
2. Az egyedi eljárásrendek részletes szabályait (pl. PRAG) a vonatkozó nemzetközi szerződések,
megállapodások, esetlegesen külön jogszabályok rendezik.
3. Az egyedi eljárási rend hatálya alá tartozó beszerzési tárgy igénylője köteles tájékoztatást adni az illetékes beszerzéseket intéző egységnek az alkalmazandó eljárásrenddel kapcsolatban. E körben ismertetni kell különösen az eljárás menetének kötelező részletszabályait, az esetlegesen alkalmazandó formanyomtatványokat, dokumentálási rendet, eljárási határidőket. Az egyedi eljárásrendbe tartozó igények megküldésekor különös figyelemmel kell lennie a beszerzést kezdeményező egységnek, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre az eljárás lefolytatására, a pénzügyi keret felhasználásának véghatáridejére is tekintettel. Azon egyedi eljárásrendek esetében, amelyek lefolytatására az
Egyetemnek nincs kialakult gyakorlata, szükséges számításba venni a megfelelő személy kijelöléséhez és a szabályrendszer megismeréséhez szükséges időigényt is.
4. Az adott eljárásrend keretében lefolytatandó eljárások felügyeletére, lebonyolítására az Egyetem
GSZ főigazgatója jelöli ki a megfelelőnek ítélt személyt. Az illetékes felelős kiválasztásakor különös figyelemmel kell lenni az adott eljárásrend speciális előírásaira (pl.: az eljárásrendben esetlegesen előírt idegen nyelv ismerete, megfelelő végzettség). Amennyiben az Egyetem alkalmazásában
megfelelő képesítéssel, ismeretekkel rendelkező személy nincs, akkor külső megbízott igénybevétele szükséges.
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5. A beszerzési igények bejelentéséhez szükséges igénylőlapot a beszerzéseket intéző egységektől lehet beszerezni, szintén ezen egységek adnak tájékoztatást az adott eljárásrend lebonyolítására esetlegesen kijelölt felelős személyéről. Ennek hiányában jelzik a felmerült igényt a GSZ főigazgató felé, aki a szükséges intézkedéseket megteszi.
6. Az egyedi eljárásrendbe tartozó beszerzésekhez kapcsolódó eljárások felelőse kapcsolatot tart a projektmenedzsmenttel vagy az ellenőrző/felügyeleti szervvel, szükség esetén felvilágosítást, állásfoglalást kér a részletszabályok alkalmazhatóságával, értelmezésével kapcsolatban.
7. Az eljárások anyagainak dokumentálása terén elsődlegesen az egyedi eljárásrendben meghatározottak az irányadók, azonban törekedni kell az eljárási cselekményeknek és az irattározásnak elektronikus rendszerben történő biztosítására. Amennyiben az eljárás anyagainak hosszabb idejű megőrzésére előírás nincs, akkor is legalább 5 évig szükséges valamennyi keletkezett dokumentum megőrzése.
8. A rögzített szabályrendszer mellet a közbeszerzési alapelvek, irányelvek érvényesülést olyan mértékben kell biztosítani, amilyen mértékben a speciális eljárásrend szabályrendszere azt engedi.

VI. Központosított közbeszerzés
1. A közbeszerzési törvény alapján a Kormány a közbeszerzések központosított eljárás keretében történő lefolytatását rendelheti el az általa irányított vagy felügyelt költségvetési szervek vonatkozásában, meghatározva annak személyi és tárgyi hatályát, az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet
(központi beszerző szerv), valamint az eljáráshoz való csatlakozás lehetőségét.
2. A Kormány által ajánlatkérésre feljogosított szervezetekkel való kapcsolattartás, valamint a központosított közbeszerzési rendszerbe tartozó termékkörök figyelemmel kísérése, megrendelése a beszerzéseket intéző egységek feladata.
3. A központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozás részben kötelező érvénnyel, részben
önkéntes csatlakozás útján történhet. A jogszabályi környezet változása esetén, amennyiben nem
egyértelmű annak megítélése, hogy az Egyetem kötelező érvénnyel tartozik-e a központosított közbeszerzés hatálya alá, az irányító, illetve felügyeleti szervtől állásfoglalás kérése szükséges, és az
abban foglaltak szerint kell eljárni.
Önkéntes csatlakozás esetén a csatlakozás előtt a beszerzéseket intéző egység köteles megvizsgálni a
csatlakozás célszerűségét. E körben figyelembe kell venni a saját eljárás lefolytatásának költség és időigényét, ugyanakkor a piaci árak ismeretében megvizsgálandó az is, hogy a központosított közbeszerzés
keretében milyen mértékű árelőny érhető el. Ha az aktuális jogszabályi környezet az önkéntes csatlakozás mellett lehetővé teszi a saját eljárások lefolytatását, úgy az önkéntes csatlakozás javasolt.
4. A központosított közbeszerzések keretében történő megrendelések lebonyolítása a beszerzéseket intéző
egységek erre kijelölt alkalmazottainak a feladata. Szintén a beszerzéseket intéző egységeken kijelölt
személyek gondoskodnak a központosított beszerzési rendszerekben esetlegesen előírt adatszolgáltatási
kötelezettségek teljesítéséről, valamint a központi beszerző szervezettel való kapcsolattartásról.
5. A központosított közbeszerzési körbe tartozó beszerzési tárgy igénylése esetén, amennyiben az igénylő
eltérő forrásból kívánta a beszerzést megvalósítani, a beszerzéseket intéző egységen kijelölt személy tájékoztatást ad a központosított közbeszerzés keretében való beszerzési kötelezettségről/lehetőségről.
Amennyiben az igényelt beszerzési tárgy műszaki leírása eltérést mutat a központosított közbeszerzés rendszerében megrendelhető beszerzési tárgyakétól, úgy a megfelelőséggel kapcsolatban a beszerzést kezdeményező egység megerősítése szükséges, amellyel kapcsolatban az egyenértékűség
vizsgálata a Közbeszerzési Szabályzatban rögzítettek szerint itt is irányadó.
A beszerzést kezdeményező egység képviselőjének kérésére az illetékes iroda tájékoztatást ad a
központosított közbeszerzés elektronikus rendszerében történő eligazodáshoz, azonban a rendszerben történő megrendelésre kizárólag a beszerzéseket intéző egységek kijelölt képviselői jogosultak.
6. A beszerzéseket intéző egységek figyelemmel kísérik az aktuális keretszerződések lejárati idejét.
Amennyiben a keretszerződések lejárta előtt a központi beszerző szerv nem írt ki új eljárást az adott
termékkör/szolgáltatás beszerzésére, tájékoztatás kérése szükséges, hogy várható-e a keretszerződés
meghosszabbítása. Ha várhatóan (új eljárás és hosszabbítás hiányában) időszakosan nem lesz érvényes
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keretszerződés és az Egyetem az adott beszerzési tárgyban saját közbeszerzési eljárás eredményeként
kötött szerződéssel sem rendelkezik, úgy az éves beszerzési tervben leadott adatszolgáltatás alapján ismert igénylőket tájékoztatni kell, hogy az adott körbe tartozó beszerzéseikhez a konkrét igényeket a keretszerződések lejárta előtt küldjék meg a beszerzéseket intéző egységek részére. A fentiekkel kapcsolatban különös figyelmet kell fordítani a pályázati forrásokból megvalósítandó beszerzésekre.
7. A központosított közbeszerzési rendszerben jelen szabályzat elkészítésekor a beszerzés megvalósítható:
– a verseny újranyitása nélkül,
– a verseny újranyitásával.
Amennyiben a hatályos jogszabályok a központosított közbeszerzés keretén belül lehetővé teszik a
beszerzésnek a verseny újranyitásával vagy újranyitása nélküli megvalósítását is, akkor a beszerzéseket intéző egység vezetőjének hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy melyik beszerzési módot alkalmazza. A döntés során figyelembe kell venni a beszerzési tárgy értéke és a beszerzés sürgőssége mellett a verseny újranyitásának adminisztratív terheit és időigényét is.
Amennyiben pályázati forrás felhasználásához kapcsolódóan vagy más rendelkezés folytán a verseny
újranyitásával történő beszerzés kötelező, úgy a beszerzéseket intéző egység a Közbeszerzési Csoporttal
együttműködve folytatja le a verseny újranyitásával induló eljárást. E körben a Közbeszerzési csoport az
eljárás és az ajánlatok jogi-közbeszerzési megfelelőségét vizsgálja, míg az igénylő és a beszerzéseket intéző egység a műszaki tartalomnak a központosított rendszerben rögzítetteknek, valamint az ajánlatoknak a kiírt műszaki tartalomnak való megfelelőségét. A beszerzéseket intéző egység gondoskodik az eljárás lefolytatása mellett az előírt dokumentumoknak az ellenőrző szervek vagy a kijelölt projektmenedzsment részére történő megküldéséről, figyelemmel a rögzített eljárási határidőkre. Egyebekben a
pályázati rendben, kapcsolódó utasításokban rögzítettek az irányadóak.
8. Ha az eljárások lefolytatásával kapcsolatban jogi-közbeszerzési kérdés merül fel vagy a központosított közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok értelmezése szükséges, úgy a beszerzéseket intéző egység megkereséssel él az Egyetem Közbeszerzési Csoportja felé, illetve a központosított közbeszerzési rendhez kapcsolódó általános jogértelmezési kérdés esetén a központi beszerző szervezet felé.
Az esetleges pályázati adatszolgáltatáshoz, pályázati forrás felhasználáshoz kapcsolódó előírásokról
a kijelölt projektmenedzsment ad tájékoztatást.
9. Az eljárások anyagainak dokumentálására a vonatkozó jogszabályokban rögzítettek az irányadók,
azonban ennek hiányában is legalább 5 évig szükséges valamennyi keletkezett dokumentum megőrzése. Esetleges ellenőrzés alkalmával – ellentétes előírás hiányában – törekedni kell az elektronikus
adatszolgáltatás előtérbe helyezésére.

VII. Az eljárásrend alkalmazása és betartatása, záró rendelkezések
Az eljárásrend alkalmazása és betartása kötelező a beszerzési eljárásban részt vevő valamennyi gazdálkodás területén foglalkoztatott egyetemi közalkalmazott részére, különös tekintettel az ellenjegyzési
joggyakorlással megbízott személyekre.
A hatályos eljárásrend megtalálható az SZTE GSZ honlapján. Az eljárások lebonyolításában résztvevő
munkatársak kijelölését az illetékes irodák vezetői állapítják meg.

Szeged, 2015. december 21.
Dr. Dömötör Máté s. k.
ISZSZK főigazgató

Zsirosné Tácsi Ildikó s. k
GSZ főigazgató
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Környezetvédelmi Szabályzat

I.

S ZABÁLYZAT

CÉLJA , HATÁLYA

1.§ A Szabályzat célja
(1) A környezet védelmének általános szabályairól szóló az 1995. évi LIII. törvény előírásainak figyelembevételével az Egyetem tevékenységének - a környezeti elemek védelmét, a környezet igénybevételének csökkentését, az emberi egészség védelmét szolgáló - szabályozása.
(2) Az érvényben levő törvények és rendeletek alapján összefoglalja azokat a legfontosabb környezetvédelmi előírásokat, melyek betartásával megvalósítható „az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet egészének, valamint elemeinek és folyamatainak magas szintű, öszszehangolt védelme, a fenntartható fejlődés biztosítása”.
(3) Az Egyetem tevékenységét összehangolja a környezetvédelmi elvárásokkal, előírásokkal.
(4) Meghatározza azokat a feladatokat, amelyek ellátásával az Egyetem tevékenysége során keletkező
káros szennyeződések és ártalmak feltárhatók, megelőzhetők, csökkenthetők, ill. megszüntethetők.
(5) A környezetvédelmi tevékenységgel kapcsolatos legfontosabb fogalmakat a 2. sz. Melléklet tartalmazza.
2.§ A Szabályzat hatálya
(1) Jelen szabályzat tartalmazza az Egyetem területére érvényes általános és részletes környezetvédelmi előírásokat.
(2) Területi hatálya:
a) Kiterjed az Egyetem tulajdonában vagy kezelésében lévő, valamint az Egyetem által üzemeltetett,
bérelt létesítményekre, területekre (így különösen az Egyetem valamennyi szervezeti egységére, tanszékére).
b) Ht. 61.§ (5) Az ingatlantulajdonos, illetve a (4) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezet vagy közszolgáltató mentesül a

felelősség alól, ha azt, aki a hulladékot az ingatlan területén, illetve közterületen elhagyta vagy jogellenesen elhelyezte, a
környezetvédelmi hatóság előtt beazonosításra alkalmas módon megnevezi, és vele szemben a jogellenesség tényét bizonyítja.

A Hulladék törvény hatálya - a tulajdonost terhelő kollektív felelősségre vonatkozó előírását figyelembe véve - nem terjed ki az Egyetem által rendelkezésre bocsátott területen önálló tevékenységet folytató gazdasági társaságokra, akik e tevékenységüket önálló engedélyek birtokában végzik és az Egyetemtől függetlenül teljesítik beszámolási kötelezettségeiket.
(3) Személyi hatálya kiterjed
a) Az Egyetemmel közalkalmazotti, vagy hallgatói jogviszonyban állókra (nappali, esti, levelező hallgatókra, tanulókra, továbbképzésen résztvevőkre), vendégoktatókra, kutatókra, hallgatókra.
b) A (2) b) alatt említett gazdasági társaságok alkalmazottait kivéve minden egyéb, az Egyetem területén jogosultan (szerződés, megbízás, engedély stb.) alapján ideiglenesen, vagy állandóan foglalkoztatott külső munkavállalókra. (A követelményeket, feltételeket esetenként és szükség szerint a vállalkozási szerződésben kell meghatározni).
c) Az MTA kihelyezett kutatócsoportjaira.
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d) Az Egyetem területén bármilyen jogcímen tartózkodó személyekre, így az Egyetem intézeteiben
gyógykezeltekre, beteglátogatókra. E személyeket megfelelő információs anyagokkal kell tájékoztatni
a rájuk vonatkozó szabályokról.
(4) Tárgyi hatálya
a) Kiterjed az Egyetem tevékenységéből adódó környezeti ártalmak megakadályozásának, illetőleg
csökkentésének szabályozására, megadja a tevékenység végrehajtásához szükséges szervezet felépítését, a szervezet résztvevőinek feladat- és hatáskörét.
b) A Szabályzat hatálya nem terjed ki:
– a radioaktív hulladékok kezelésére, melyet külön szabályzat határoz meg;
– a halva született és elvetélt magzatok, csonkolt testrészek, felismerhető szervek, szervmaradványok vonatkozásában, ezek kezelése során a 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet rendelkezései
szerint kell eljárni.
– drogokkal és kábítószerekkel végzett tevékenységre
3.§ A (2) bekezdésben meghatározott személyeknek kötelességük jelen szabályzat előírásainak végrehajtása, betartása és - beosztásuktól függően - betartatása. Ennek körében az észlelt szabálytalanságokat, hiányosságokat kötelesek a hatáskörükön belül tőlük elvárható módon azonnal megszüntetni.
4.§ A Szabályzat kiadására, módosítására vonatkozó előterjesztést – a rektor és/vagy a kancellár adhat
ki.
5.§ A Szabályzatban rögzített előírások, feladatok betartására, illetve végrehajtására részletesebb helyi szabályozást szükség szerint a karok vagy szervezeti egységek vezetői adhatnak ki. A helyi szabályozások/utasítások
(1) írásban rögzítendőek,
(2) nem lehetnek ellentétesek a magasabb jogszabályok és a jelen Szabályzat előírásaival,
(3) kiadásuk előtt azokat a Védelmi Irodának egyeztetés céljából kell megküldeni.
6.§ A Szabályzatot az Egyetem szervezeti egységeinél, a környezetvédelmi szempontból fontos munkahelyeken a dolgozók részére hozzáférhető helyen kell tartani, valamint a dolgozókkal - a munkatevékenység jellegét figyelembe véve - a munka- és tűzvédelmi, valamint a szakmai ismeretekkel
összhangban, komplex módon kell ismertetni (3. sz. Melléklet). Az erről szóló oktatás megtörténtét
oktatási naplóban kell rögzíteni és azt az érintettek aláírásukkal kötelesek igazolni (4. sz. Melléklet).
7.§ A Szabályzat előírásainak be nem tartása - a cselekmény vagy a mulasztás súlyától függően –
szabálysértési vagy büntetőjogi eljárást von maga után
8.§ A Szabályzat vonatkozásában szervezeti egységnek tekintendők:
– Állam és Jogtudományi Kar
– Általános Orvostudományi Kar
– Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
– ÁOK Elméleti Intézetek
– Bölcsészettudományi Kar
– Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
– Fogorvostudományi Kar
– Gazdaságtudományi Kar
– Gyógyszerésztudományi Kar
– Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
– Mezőgazdasági Kar
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–
–
–
–

Mérnöki Kar
Természettudományi és Informatikai Kar
Zeneművészeti Kar
Központi irányító és oktatást segítő egységek (Rektori Hivatal, Létesítménygazdálkodási
Igazgatóság, József Attila Tanulmányi és Információs Központ, Egyetemi Számítóközpont,
Sportközpont, gyakorló iskolák (közép- és általános), óvodák, egyéb)
– Kollégiumok és vendégházak
Az Egyetem környezetvédelmi bejelentés köteles telephelyeinek felsorolását a 8. sz. Melléklet tartalmazza.
II.

A KÖR N Y E ZE TV ÉD ELM I

TEV ÉKENYSÉG

E GYETEMI

RENDS ZERE

9.§ A környezetvédelemért a Szegedi Tudományegyetem Rektora és Kancellárja, ill. átruházott jogkörben a létesítménygazdálkodási igazgató a felelős. A környezetvédelmi feladatok közvetlen ellátása
a Védelmi Iroda szervezeti rendszerében az irodavezető, a környezetvédelmi megbízott (szakreferens)
és az Egyetem szervezeti egységeinek környezetvédelmi kapcsolattartói útján történik.
10.§ Szenátus
(1) Dönt az Egyetem egészét érintő, jelentős környezetvédelmi kérdésekben.
(2) Jóváhagyja a Védelmi Iroda által felterjesztett környezetvédelmi szabályzattervezetet.
11.§ Rektor – Kancellár együttes hatáskör
(1) Felelős az Egyetem működési területén a környezetvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokban és a jelen szabályzatban foglaltak érvényre jutásáért.
(2) Biztosíttatja a környezetvédelmi előírások teljesítéséhez szükséges személyi, anyagi és műszaki
feltételeket.
(3) Külső gazdálkodó szervezetekkel kötött szerződések keretében gondoskodik a környezetvédelmi
előírások betartásáról.
(4) Rendkívüli esetben - nagyobb volumenű környezetvédelmi jellegű beruházás, új, környezetvédelmi
célokat szolgáló eljárás bevezetése, rendkívüli környezetszennyezés (havaria) - soron kívül beszámoltatja a környezetvédelemért felelős munkatársakat és megfelelő intézkedéseket hoz.
(5) Szándékos környezetszennyezés, környezeti ártalom okozása esetében fegyelmi felelősségre vonást alkalmaz a felelősökkel szemben.
(6) A környezetvédelemmel kapcsolatos feladatait - a vezető beosztásával járó felelőssége változatlanul hagyása mellett –, átruházott hatáskörben az igazgatásszervezési és szolgáltatási főigazgató és a
létesítménygazdálkodási igazgató látja el.
12.§ Igazgatásszervezési és Szolgáltatási főigazgató
(1) az SZTE SZMSZSZMR-ben foglaltak szerint feladata
A rektortól és kancellártól átruházott hatáskörben:
a) Elkészítteti, módosíttatja az Egyetemre vonatkozó Környezetvédelmi Szabályzatot.
b) Az előkészített szabályzatot a Szenátus elé jóváhagyásra felterjeszti.
13.§ A gazdasági szervezet főigazgatója
(1) A rektortól és kancellártól átruházott hatáskörben felügyeli és ellenőrzi az Egyetem környezetvédelmi tevékenységét.
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(2) Az Egyetem rendelkezésére bocsátott költségkeretből biztosítja a környezetvédelmi feladatok ellátásának pénzügyi feltételeit.
(3) Gondoskodik a környezetvédelmi feladatokkal kapcsolatos pénzügyi tartalmú jelentések és bejelentési kötelezettségek elkészíttetéséről és a hatóságok felé történő megküldéséről.
(4) Gondoskodik arról, hogy a Környezetvédelmi Szabályzatban foglaltak az Egyetemen tevékenykedő idegen gazdálkodó szervezetekkel kötött szerződésekben is érvényesítésre kerüljenek.
(5) Biztosítja a hatóságok és felettes szervek ellenőrzései során hozott határozatokban foglaltak végrehajtásának pénzügyi feltételeit.
14.§ Létesítménygazdálkodási igazgató:
(1) A gazdasági szervezet főigazgatójának irányításával felügyeli és ellenőrzi az Egyetem környezetvédelmi tevékenységét.
(2) Az Egyetem rendelkezésére bocsátott költségkeretből biztosítja a környezetvédelmi feladatok ellátásának pénzügyi feltételeit.
(3) Gondoskodik az irányítása alá tartozó egységek közötti megfelelő információáramlás személyi és
tárgyi feltételeiről.
(4) Gondoskodik arról, hogy a Környezetvédelmi Szabályzatban foglaltak az Egyetemen tevékenykedő idegen gazdálkodó szervezetekkel kötött szerződésekben is érvényesítésre kerüljenek.
(5) Az Egyetem új létesítményeinek létesítésekor, a felújítások alkalmával, a tervezés fázisában, valamint a már működő létesítmények üzemeltetése során biztosítja a környezetvédelmi előírások érvényre
jutását.
(6) Biztosítja a beszerzések alkalmával és a szolgáltatókkal kötött szerződések során a környezetvédelmi szempontoknak történő megfelelést.
(7) Új technológiai eljárás tervezésénél és kivitelezésénél technológiai utasításban kidolgoztatja a
megtartandó környezetvédelmi előírásokat betartva az „elérhető legjobb technológia” és a „környezetterhelés minimalizálása” elveket.
(8) Új létesítmény, gép, berendezés stb. üzembe helyezése (használatbavételi eljárás) előtt gondoskodik a szükséges környezetvédelmi dokumentációkról.
(9) Beosztott munkatársain keresztül ellenőrzi, hogy a beruházások, fejlesztések, rekonstrukciók kivitelezője érvényre juttatja-e a környezetvédelmi előírásokat.
(10) Biztosítja a környezetvédelemi berendezések beszerzésére, karbantartására, javítására, a jogszabályokban előírt ellenőrzésre, a fejlesztésre, a környezetvédelemben dolgozó munkatársak továbbképzésére a szükséges pénzeszközöket.
(11) Biztosítja a hatósági környezetvédelmi ellenőrzéseken a terület működésében érintett szakember
részvételét.
(12) Biztosítja a hatóságok és felettes szervek ellenőrzései során hozott határozatokban foglaltak végrehajtásának személyi és tárgyi feltételeit.
15.§ Műszaki és Beruházási Irodavezető
(1) Gondoskodik az Egyetemi létesítmények, építmények, technológiai rendszerek megvalósításával,
üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos környezetvédelmi jogszabályokban és állami szabványokban javasolt elvárások betartásáról, a környezetszennyezés megelőzéséhez és elhárításához szükséges
műszaki háttér megteremtéséről.
(2) Gondoskodik arról, hogy a különböző szerződések tartalmazzák a környezetvédelemre vonatkozó
előírásokat, a vállalkozó és a megbízó feladatát.

3422 EGYETEMI ÉRTESÍTŐ

109. SZÁM

(3) Gondoskodik a közmű és energiaellátás berendezéseivel kapcsolatos, jogszabályban előírt kötelező
ellenőrző mérések végrehajtásáról, az évenkénti adatszolgáltatásról.
(4) Gondoskodik arról, hogy a beruházási, építési, technológiai tervek az elérhető legjobb technika
(BAT) elvárásainak megfelelő, a környezet védelmét szolgáló műszaki megoldások alkalmazásával
készüljenek, továbbá a kivitelezés során azok megvalósításra kerüljenek.
(5) Az Egyetem új létesítményeinek létesítésekor, a felújítások alkalmával, a tervezés fázisában, valamint a már működő létesítmények üzemeltetése során biztosítja a környezetvédelmi előírások érvényre
jutását.
(6) Gondoskodik arról, hogy az Egyetemen a Műszaki Beruházási Iroda által ellenőrzött karbantartási,
javítási munkák során a kivitelezők, szolgáltatók a tevékenységük során a rájuk vonatkozó mértékben
az Egyetem Környezetvédelmi Szabályzatában meghatározottakat megismerjék, és azt a munkájuk
során betartsák.
(7) Biztosítja a beszerzések alkalmával és a szolgáltatókkal kötött szerződések során a környezetvédelmi szempontoknak történő megfelelést.
16.§ Műszaki és Beruházási Irodavezető-helyettes
(1) Hatáskörében irányítja és ellenőrzi a tevékenységüket érintő környezetvédelmi feladatok végrehajtását, biztosítja az ehhez szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltételeket.
(2) Ellenőrzi a szervezetük által vagy idegen tervező által készített tervdokumentációkat, szakvéleményük során gondoskodik a környezetvédelmi követelmények érvényre juttatásáról.
(3) Gondoskodik arról, hogy a különböző szerződések tartalmazzák a környezetvédelemre vonatkozó
előírásokat, a vállalkozó és a megbízó feladatát.
(4) Gondoskodik a közmű és energiaellátás berendezéseivel kapcsolatos, jogszabályban előírt kötelező
ellenőrző mérések végrehajtásáról, az évenkénti adatszolgáltatásról.
(5) Gondoskodik arról, hogy a beruházási, építési, technológiai tervek az elérhető legjobb technika
(BAT) elvárásainak megfelelő, a környezet védelmét szolgáló műszaki megoldások alkalmazásával
készüljenek, továbbá a kivitelezés során azok megvalósításra kerüljenek.
(6) A környezetvédelmi érdekek érvényesítése céljából együttműködik a Védelmi Irodával.
17.§ Szolgáltatás Szervezési Irodavezető
(1) Hatáskörében irányítja és ellenőrzi a tevékenységüket érintő környezetvédelmi feladatok végrehajtását, biztosítja az ehhez szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltételeket.
(2) Gondoskodik arról, hogy az irányítása alá tartozó területet érintő szerződések tartalmazzák a környezetvédelemre vonatkozó előírásokat, a vállalkozó és a megbízó feladatát.
(3) Gondoskodik a jogszabályban előírt kötelező adatszolgáltatásról a Védelmi Iroda felé.
(4) Gondoskodik arról, hogy a tevékenységüket érintő szállítási feladatok elláttatása során a veszélyes
áru szállítására vonatkozó (ADR) és a környezetvédelmi előírásokat betartsák.
(5) A környezetvédelmi érdekek érvényesítése céljából együttműködik a Védelmi Irodával.
18.§ Logisztikai és Beszerzési Irodavezető és egyéb beszerzéssel foglalkozó egységek vezetői
(1) Hatásköré(ük)ben irányítja és ellenőrzi a tevékenységüket érintő környezetvédelmi feladatok végrehajtását, biztosítja az ehhez szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltételeket.
(2) Gondoskodik arról, hogy az irányítása alá tartozó szerződések tartalmazzák a környezetvédelemre
vonatkozó előírásokat, a vállalkozó és a megbízó feladatát.
(3) Gondoskodik a jogszabályban előírt kötelező adatszolgáltatásról a Védelmi Iroda felé.
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(4) Gondoskodik arról, hogy a tevékenységüket érintő beszerzési és raktározási feladatok elláttatása
során a vonatkozó ADR és a környezetvédelmi előírásokat betartsák.
(5) A környezetvédelmi érdekek érvényesítése céljából együttműködik a Védelmi Irodával.
19.§ A Védelmi Irodavezető
(1) A létesítménygazdálkodási igazgató által megbízottan irányítja az Iroda környezetvédelmi tevékenységét, melynek vezetője felsőfokú szakmai végzettséggel rendelkezik.
(2) Az Egyetem környezetvédelmi tevékenységét koordinálja az Iroda egyéb biztonságvédelmi feladataival. Munkája során – az egyéb előírások betartása mellett – betekintést nyer az Egyetem minden
környezetvédelmi tárgyú ügyiratába.
(3) A környezetvédelmi megbízott(ak) által elkészített szakmai anyagokat, dokumentumokat, véleményezésre, jóváhagyásra és aláírásra felterjeszti.
(4) Rendszeres kapcsolatot tart a hatóságokkal a környezetvédelmi megbízott(ak)on keresztül.
(5) Részt vesz az Egyetem működését érintő környezetvédelmi haváriák kivizsgálásain, azok felszámolásában, a szükséges jelentéseket elkészítteti.
(6) Feletteseinél kezdeményezi a környezetvédelmi tevékenységhez szükséges anyagi, tárgyi és személyi feltételek biztosítását.
(7) Gondoskodik a környezetvédelmi megbízott(ak) (szakértők) szakmai továbbképzéséről, annak feltételeit biztosítja.
(8) Az intézménynél történő fejlesztések, beruházások előkészítése és megvalósítása során közreműködik a környezetvédelmi szabályok, előírások érvényesítésében. A beruházási, felújítási, fejlesztési,
rekonstrukciós tervekbe betekinthet, azokra észrevételt tehet, a megvalósításuk során figyelemmel kíséri a környezetvédelmi szabályok betartását, érvényre juttatását.
(9) Az Egyetem létesítményeiben - a szervezeti egység vezetőjének előzetes tájékoztatása mellett alkalomszerűen ellenőrzi a környezetvédelmi előírások betartását.
20.§ A környezetvédelmi megbízott(ak) (szakértők):
(1) Felsőfokú környezetvédelmi szakképzettséggel rendelkező közalkalmazott.
(2) Felelős:
a) A munkaköri leírásában megfogalmazott szervezeti egységeknél a tevékenységükkel kapcsolatos
környezetvédelmi feladatok koordinálásáért, szakmai irányításáért.
b) A környezetvédelmi nyilvántartások naprakész vezetéséért, az adatlapok, beszámolók elkészítéséért a rendelkezésre álló információk alapján.
c) Az adatszolgáltatások határidőre történő elkészítéséért és az Egyetem egészére vonatkozó, környezetvédelmi vonatkozású adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséért.
d) Környezeti veszélyhelyzetek, ill. rendkívüli események (havária) esetén az Egyetem vezető(i)nek
értesítése a szolgálati út betartásával. A hatóságok (a CSMK Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv, Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Hivatal)) utasítása szerint eljárva, a szervezeti egységek vezetőivel együttműködve, a szolgálati út betartásával intézkedik a veszélyhelyzet megszűntetéséről.
(3) Joga:
a) Az Egyetem bármely szervezeti egységében – a vezető által kijelölt személy jelenlétében – a környezetvédelmi és a kapcsolódó előírások betartását ellenőrizni.
b) Tájékoztatási kötelezettsége van a felügyelete alá tartozó szervezeti egységek felelősei felé, de
önálló intézkedésre csak a szervezeti egység vezetője jogosult.
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c) Közvetlen környezetszennyezés, havária esetén a Védelmi Iroda vezetőjének utasításainak megfelelően, az Egyetem védelmi terveiben (Katasztrófavédelmi Terv, Polgári védelmi Terv) megfogalmazottak szerint jár el.
d) Munkájáról köteles beszámolni a Védelmi Iroda vezetőjének.
(4) Feladata:
a) A Védelmi Iroda vezetőjének jóváhagyásával szakmailag elősegíti az Egyetem környezetvédelmi
tevékenységét, részt vesz az intézmény területén a környezetvédelmi tevékenység engedélyezési
folyamatában, véleményezi a hozzá eljuttatott dokumentumokat.
b) Elvégzi az Egyetem Környezetvédelmi Szabályzatának időnkénti felülvizsgálatát, illetőleg jogszabály változás esetén módosítási javaslatot készít annak kiadásához.
c) Hatósági bejelentésre helyileg szervezi az Egyetem szervezeti egységeinek környezetvédelmi ellenőrzését.
d) Gondoskodik a környezetvédelmi ellenőrzések jegyzőkönyveinek továbbításáról az érintett egységek vezetői felé.
e) A hiányosságok felszámolására javaslatot tesz a Védelmi Iroda vezetőjének.
f) Figyelemmel kíséri a bejárásokon felmerült hiányosságok folyamatos felszámolását.
g) Segítséget nyújt a hozzá eljuttatott, az Egyetemen történő fejlesztések, beruházások, felújítások,
beszerzések környezetvédelmi vonatkozásait illető, vonatkozó jogszabályokban, kötelezően alkalmazandó hatósági előírásokban foglalt követelmények költséghatékony teljesítéséhez.
h) Elkészíti a szükséges jelentéseket az intézetek, a szervezeti egységek részjelentései alapján és az
előbbieknek megfelelően a szolgálati út betartásával megküldi az illetékes szerveknek.
i)

Felkérésre részt vesz az Egyetem számára környezetvédelmi szolgáltatást nyújtó vállalkozókkal
kötött szerződések szakmai előkészítésében. Figyelemmel kíséri a szerződésekben megfogalmazott
környezetvédelmi vonatkozású kötelezettségvállalások teljesítését, az attól történő eltérés esetén a
szükséges intézkedésekre javaslatot tesz.

j)

Ellenőrzi az általa nyilvántartott, környezetvédelemmel kapcsolatos hatósági engedélyek, szerződések érvényességét, gondoskodik ezek megőrzéséről, időben történő megújításáról.

k) Szakmai segítséget nyújt az új munkavállalók, hallgatók és tanulók környezetvédelmi oktatási tematikájának összeállításához.
l)

Továbbképzést tart a környezetvédelmi kapcsolattartók és hulladékgazdálkodási felelősök részére.

m) Részt vesz szakmai fórumokon, továbbképző tanfolyamokon, konferenciákon.
n) Éves jelentést készít az Egyetemen folyó hulladékgazdálkodásról.
21.§ A karok, központok szervezeti egység vezetője (dékán, elnök, igazgató, stb.):
(1) Felelős a vezetése alatt álló egységekben a környezetvédelmi előírások érvényre juttatásáért.
(2) Gondoskodik arról, hogy a munkavállalók, tanulók és hallgatók a környezetvédelmi ismereteket a
rájuk vonatkozó mértékben megismerjék.
22.§ A szervezeti egység vezetője:
(1) A vezetőnek ismernie kell az általa vezetett szervezeti egység tevékenységeinek környezetre gyakorolt hatását és a környezet védelmét szolgáló tevékenységet.
(2) Közvetlenül felelős az irányítása alá tartozó munkaterület környezetvédelmi helyzetéért, a környezetvédelmi előírások végrehajtásáért, betartásáért.
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(3) Gondoskodik arról, hogy az intézet dolgozói ismerjék és végrehajtsák a Szabályzat és egészségügyi intézményekben a Hulladékkezelési utasítás vonatkozó előírásait.
(4) A környezetvédelmi szabályok megsértése esetén saját hatáskörben felelősségre vonást alkalmaz.
(5) Gondoskodik a jogszabályokban és a szabványokban meghatározott környezetvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körrel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzéséről és
elhárításának feltételeiről, fegyelmi jogkörében eljárva a környezetvédelmi előírásokat megszegő dolgozókat felelősségre vonja.
(6) A szervezeti egységben változtatást szükségessé tevő, a környezetre kiható átalakítás, technológiai
módosítás, tevékenység megkezdése előtt tájékoztatja az Egyetem felelős vezetőjét (Műszaki és Beruházási Iroda, Védelmi Iroda).
(7) Környezetet terhelő új készülék, gép, berendezés, technológia, anyag bevezetését csak a megfelelő
engedélyek és dokumentációk birtokában engedélyezheti. Az üzembe helyezésről az Egyetem felelős
vezetőjét (Műszaki és Beruházási Iroda, Védelmi Iroda) értesíti.
(8) Részt vesz (akadályoztatása esetén döntési, intézkedési jogkörrel felruházott felelős képviseli) a
szervezeti egység területén tartott hatósági szemléken, ellenőrzéseken, gondoskodik az észlelt hiányosságok, szabálytalanságok határidőre történő megszüntetéséről.
(9) A környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat - vezetői beosztással járó felelősség meghagyása
mellett - az általuk írásban kinevezett környezetvédelmi kapcsolattartók útján is elláttathatja. Biztosítja, hogy a felelős a központilag szervezett értekezleteken, oktatásokon, továbbképzéseken, hatósági és
belső ellenőrzéseken megjelenjen. A megbízásról írásban tájékoztatja a Védelmi iroda vezetőjét.
(10) Gondoskodik arról, hogy a beruházási, karbantartási, felújítási munkáknál érvényesüljenek a
környezetvédelmi előírások.
(11) Biztosítja a Szabályzat szervezeti egységre vonatkozó előírásainak betartásához szükséges feltételeket.
(12) Szükség esetén kiad(at)ja az irányítása alatt működő szervezeti egység területére vonatkozó Hulladékkezelési utasítást ehhez biztosítja a szükséges szakmai feltételeket.
(13) Biztosítja a környezetvédelmi ellenőrzés, bejárás feltételeit.
(14) Gondoskodik az ellenőrzések során tapasztalt, jegyzőkönyvben rögzített hiányosságok felszámolásáról.
(15) Gondoskodik arról, hogy a belépő dolgozó a munkahelyén a munkaköréhez szükséges gyakorlati
környezetvédelmi oktatáson, szükség esetén elméleti oktatáson vegyen részt.
(16) Ellenőrzi, hogy a szervezeti egység területén munkát végző munkáltatóval kötött munkaszerződések tartalmazzák a környezetvédelmi kötelezettségeit.
23.§ A szervezeti egység környezetvédelmi felelőse:
(1) A szervezeti egység vezetőjétől kapott írásos megbízás alapján (5. sz. Melléklet), a Védelmi Iroda
szakmai útmutatásával - munkaköri feladatainak ellátása mellett - felügyeli és szervezi a környezetvédelmi tevékenységet.
(2) Gondoskodik a Szabályzat és a hatályos jogszabályok előírásainak betartásáról.
(3) A Környezetvédelmi megbízott(ak) (szakértők) által tartott környezetvédelmi ellenőrzéseket és
bejárásokat aktív részvételével segíti. Kezdeményezi az intézet vezetőjénél az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetését.
(4) Közreműködik a dolgozók környezetvédelmi oktatásának megszervezésében.
(5) Részt vesz a Védelmi Iroda által szervezett konzultációkon.
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(6) Felelős a hulladékkezelést, szállítást, érintő engedélyek, nyilvántartások, adatlapok, bizonylatok,
egyéb dokumentumok naprakész állapotban tartásáért és megőrzéséért. Ellenőrzés esetén köteles a
dokumentumokat az ellenőrzést végzőknek bemutatni.
(7) A környezetvédelmi kapcsolattartó a szervezeti egységnél hulladékgazdálkodási felelősi feladatokat is egy személyben elláthatja.
24.§ Az egységek/tanszékek, intézetek hulladékgazdálkodási felelőse:
(1) A szervezeti egység vezetőjétől kapott írásos megbízás alapján megszervezi az illető szervezeti
egységnél a veszélyes hulladék kezelését, a gyűjtés, tárolás, csomagolás és szállítás módját, körülményeit.
(2) Gondoskodik a hulladékok (ezen belül a veszélyes hulladékok, illetve a speciális kezelést igénylő
hulladékok) jogszabály szerinti elkülönített gyűjtéséről, a hulladék mennyiségének átadás-átvétel bizonylatolásáról, a szükséges edények, eszközök, elszállítási feltételek biztosításáról, a szükséges védőeszközök meglétéről.
(3) A vonatkozó jogszabályok és jelen Szabályzat előírásai alapján, a helyi sajátosságok figyelembe
vételével elkészíti a szervezeti egység Hulladékkezelési utasítását. Az utasításban rögzítetteket ismerteti az érintett dolgozókkal, ellenőrzi annak betartását.
(4) A szervezeti egységnél keletkező hulladékok körének felmérésével, a lehetséges hasznosítási módok feltárásával segíti a környezetvédelmi megbízott(ak) munkáját.
(5) A hulladékgazdálkodással kapcsolatos adatokat határidőre továbbítja a Védelmi Irodának.
(6) Felelős a hulladékkezelést érintő engedélyek, nyilvántartások, adatlapok, bizonylatok, egyéb dokumentumok naprakész állapotban tartásáért és megőrzéséért. Ellenőrzés esetén köteles az általa nyilvántartott dokumentumokat az ellenőrzést végzőknek bemutatni.
(7) Gondoskodik a dolgozók hulladékkezeléssel kapcsolatos oktatásának megtartásáról.
25.§ Egyetemi dolgozók, hallgatók és tanulók:
(1) A dolgozók és a gyakorlati oktatáson, gyakorlaton részt vevő hallgatók kötelesek megismerni, elsajátítani és betartani a munkaterületre vonatkozó általános, és a munkakörükkel összefüggő környezetvédelmi előírásokat, melyeket a jelen Szabályzat és a Hulladékkezelési utasítás tartalmaz.
(2) Bármilyen, a környezetre ártalmat jelentő rendellenességet kötelesek jelenteni felettesüknek és a
környezetvédelmi felelősnek.
(3) A hulladékkezelés során be kell tartani a munkavédelmi, munkaegészségügyi és balesetelhárító
óvórendszabályokat.
(4) Kötelesek az előírt környezetvédelmi oktatásokon részt venni.
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III.

KÖRNYEZETVÉDELMI OKTATÁS, TOVÁBBKÉPZÉS

26.§ A környezetvédelmi oktatás célja, hogy minden dolgozó és hallgató megismerje a munkaköréhez
kapcsolódó környezetvédelmi feladatokat, előírásokat.
27.§ A dolgozók előzetes környezetvédelmi oktatása:
(1) Minden dolgozót, munkába álláskor, elméleti és gyakorlati környezetvédelmi oktatásban kell részesíteni.
(2) Az általános elméleti oktatásra a Védelmi Iroda szakreferense(i) által összeállított anyag alapján, a
tűz-, munka-, környezet- és vagyonvédelmi oktatás keretében kerül sor. Az ezt kiegészítő, a helyi
körülményeket figyelembe vevő oktatást a Védelmi Iroda környezetvédelmi megbízottja(i) és a helyi környezetvédelmi kapcsolattartó által összeállított oktatási anyag alapján:
a) Az Általános Orvostudományi Kar valamint a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ dolgozói
számára a helyi környezetvédelmi felelős, a munkába állást megelőzően, a szervezeti egység helyszínén.
b) Egyéb szervezeti egység dolgozói számára a helyi környezetvédelmi kapcsolattartó, vagy a szervezeti egység vezetőjének megbízottja előre kijelölt időpontban tartja.
(3) A munkakörhöz kapcsolódó gyakorlati képzést a munkavégzés helyszínén, a munkába álláskor, a
dolgozó közvetlen munkahelyi vezetője tartja.
(4) A dolgozónak ismernie kell a Környezetvédelmi Szabályzat és a Hulladékkezelési utasítás őt érintő
rendelkezéseit. A dolgozók elméleti környezetvédelmi oktatása tematikájának főbb elemeit a 3. Melléklet tartalmazza.
(5) Az oktatások dokumentálása belépéskor jegyzőkönyvvel (4.sz.Melléklet), majd az ismétlődő oktatáskor az oktatási naplóban történik.
28.§ Az Egyetemi hallgatók, oktatása
(1) Az Egyetemi hallgatók környezetvédelmi oktatásáról a karok dékánjai gondoskodnak - a kiadott
tematika alapján - az alábbiak szerint:
a) Minden I. évfolyam hallgatói részére, tanévkezdés előtt a dékáni hivatalok koordinálásával elméleti környezetvédelmi oktatást kell tartani.
b) A laboratóriumi, terepi, stb. gyakorlati képzés megkezdése előtt a gyakorlati környezetvédelmi
oktatás megtartásáért a gyakorlatot vezető oktató felel.
(2) A környezetvédelmi oktatás megtörténtét a hallgatók aláírásukkal igazolják.
29.§ A környezetvédelmi kapcsolattartók és a hulladékgazdálkodási felelősök képzése, továbbképzése
(1) A Környezetvédelmi szakemberek által szervezett időszakos tanfolyamokon, továbbképzéseken
tájékoztatást kapnak jogszabályi és egyéb, munkájukat érintő változásokról. A veszélyes hulladék átadásában résztvevők számára kötelező kétévente felújító oktatást tartani (ADR).
(2) Az újonnan kinevezett felelősök a feladatuk ellátásához szükséges, átfogó környezetvédelmi és
veszélyes áru szállítására vonatkozó oktatásban részesülnek.
30.§ A környezetvédelmi megbízott(ak) (szakértők) továbbképzése
(1) Az Egyetem tevékenységét érintő, újonnan megjelenő környezetvédelmi jogszabályok, technológiai újítások, a szolgáltatóiparban bekövetkezett változások megismerése érdekében részt vesznek felsőoktatási intézmények, szak-társaságok által tartott továbbképző tanfolyamokon, előadásokon, szakmai kongresszusokon.

109. SZÁM

3428 EGYETEMI ÉRTESÍTŐ

IV.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1995. évi LIII. tv. a környezet védelméről
30. § (1) A hulladékok környezetre gyakorolt hatásai elleni védelem kiterjed mindazon anyagokra,
termékekre - ideértve azok csomagoló- és burkolóanyagait is -, amelyeket tulajdonosa eredeti rendeltetésének megfelelően nem tud, vagy nem kíván felhasználni, illetve, amely azok használata során keletkezik.
(2) A környezethasználó köteles a hulladék kezeléséről (ártalmatlanításáról, hasznosításáról) gondoskodni.
(3) A hulladékok kezelésére (ártalmatlanítására, hasznosítására) vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a különböző tisztítási, bontási műveletek során leválasztott, illetőleg elkülönülő anyagok, a hulladékká vált szennyezett föld, továbbá a bontásra kerülő vagy bontott termékek esetében is.
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme,
a környezetterhelés mérséklése, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, az erőforrás-felhasználás hatásainak csökkentése, hatékonyságának javítása,
továbbá a hulladékképződés, illetve a képződő hulladék káros hatásainak megelőzése, mennyiségének és veszélyességének csökkentése,
továbbá a használt termékek újrahasználata, a fogyasztási láncban szereplő anyagok termelésifogyasztási körforgásban tartása, valamint a hulladék minél nagyobb arányú anyagában történő hasznosítása,
a nem hasznosuló, vissza nem forgatható hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása érdekében
a következő törvényt alkotta:
31. § (1) Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon
környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a
képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá
környezetkímélő ártalmatlanítását.
(2) A hulladékképződés megelőzése, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének
csökkentése érdekében előnyben kell részesíteni:
a) az anyag- és energiatakarékos, hulladékszegény technológiák alkalmazását,
b) az anyag termelési-fogyasztási körfolyamatban tartását,
c) a legkisebb tömegű és térfogatú hulladékot, továbbá a kevesebb szennyező anyagot, illetve
kisebb környezetterhelést eredményező termékek előállítását,
d) a hulladékként kockázatot jelentő anyagok kiváltását.
(3) Hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása
nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot
zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket.
(4) A hulladékban rejlő anyag, energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék lehető
legnagyobb arányú újrahasználatára előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok
hulladékkal történő helyettesítésére.
(5) A hulladékképződés megelőzése és a hulladékgazdálkodás során az alábbi tevékenységek elsőbbségi sorrendként történő alkalmazására kell törekedni:
a) a hulladékképződés megelőzése,
b) a hulladék újrahasználatra előkészítése,
c) a hulladék újrafeldolgozása,
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d) a hulladék egyéb hasznosítása, így különösen energetikai hasznosítása, valamint
e) a hulladék ártalmatlanítása.
32.§ A hulladékgazdálkodás komplex tevékenység, mely magában foglalja:
(1) az Egyetem különböző tevékenységei során keletkező hulladékok keletkezésének felügyeletét,
(2) a keletkező hulladékok megfelelő módon történő gyűjtését,
(3) tárolását,
(4) elhelyezéséről történő gondoskodást,
(5) nyilvántartását és adatszolgáltatását.
33.§ Az Egyetem különböző tevékenységei során a hulladékképződés megelőzése érdekében törekedni
kell a tv-ben foglalt alapelvek érvényesítésére:
(6) az újrahasználat és újrahasználatra való előkészítés elvének figyelembe vétele,
(7) a termék újrahasználatát, javítását, újratöltését biztosító szolgáltatás igénybe vétele,
(8) a termék beszerzésekor az újrahasználati és javító hálózatok működtetését is magába foglaló kritériumok kiírását a szolgáltató kiválasztásakor.
34.§ A környezetkímélő hulladékgazdálkodás során az alábbi szempontok figyelembe vételével kell
eljárni:
(1) Az Egyetem minden tevékenységét úgy kell megtervezni és végezni, hogy a keletkező hulladék
mennyisége és veszélyessége a lehető legkisebb legyen.
(2) Az Egyetem szervezeti egységei figyelemmel kísérik a tevékenységük során képződő hulladékok
mennyiségét, a szelektív hulladékok gyűjtése a kihelyezett gyűjtőedényekben minden egység számára
biztosított.
(3) A keletkező hulladékokat a lehető legnagyobb arányban kell újrahasznosítani. Az SZTE-n a legnagyobb mennyiségben papírhulladék képződik. Az Egyetem Központi Raktárának területén elhelyezett nagy teljesítményű darálóban az egységektől származó papírhulladékot (elsősorban iratok) ledaráljuk és elszállíttatjuk.
(4) A szelektíven gyűjtött hulladékokat (egyéb papír, műanyag, üveg, fém, komposzt) hasznosításra
a szolgáltatónak adjuk át.
(5) A nem hasznosítható hulladékokat környezetvédelmi követelményeket kielégítő módon ártalmatlaníttatjuk.
(6) A kommunális és szelektíven gyűjtött hulladék elszállíttatásáról a Létesítménygazdálkodási
Igazgatóság Szolgáltatás Szervezési Irodája a jogszabályban meghatározott módon (szolgáltatóval kötött szerződések útján) gondoskodik.
35.§ Az Egyetem különböző tevékenységeiből származó hulladékok osztályozása:
Települési hulladéknak megfelelő hulladékok:
a) A betegek napi ellátása és a dolgozók valamint a nagyszámú hallgatóság tevékenysége folyamán
keletkező, kevert települési hulladékok
b) A betegellátási, kutatási és az üzemeltetéshez szükséges különféle technológiákból származó, nem
veszélyes hulladékok (részletezve a 13. mellékletben)
Veszélyes hulladékok
a) különleges kezelést igénylő (fertőző) hulladékok
b) vegyi összetételük miatt veszélyes hulladékok (vegyszerhulladékok, gyógyszerek)
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c) egyéb veszélyes hulladékok:
- irodaszerek hulladékai: (pl. másolók festékpatronjai, nyomtatókazetták),
- fénycsövek, izzók, elemek, akkumulátorok, elektromos és elektronikai hulladékok (pl. hűtő, klímaberendezés, számítógép, monitor, TV, stb.)
- építési hulladék pl. azbeszt
36.§ A települési hulladéknak megfelelő veszélyesnek nem minősülő hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek
(1) Gyűjtés, tárolás
a) A hulladékokat a keletkezés helyén a hasznosítható, és más-más módon kezelendő alábbi hulladékfajtákat egymástól elkülönítetten kell gyűjteni.
– kevert települési hulladék
– papír- és karton hulladék
– műanyag
– üveg
– fém
– zöldhulladék
b) A települési szilárd hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon kell
gyűjteni.
c) A szelektíven összegyűjtött hulladékfajtákat a számukra kijelölt edényzetben, az arra kialakított
tárolóhelyen kell - a környezetet nem veszélyeztető módon - ideiglenesen tárolni. A különböző típusú hulladékok tárolását szolgáló gyűjtőedényeket – rendeletben meghatározott módon - jelöléssel, vagy speciális kialakítással (más alakú, más színű edény) meg kell különböztetni egymástól. A
szelektív hulladékgyűjtés megvalósítására a karok a helyi sajátságokhoz illeszkedő kiegészítő utasítást is készíthetnek.
Az Egyetemen előforduló nem veszélyes hulladékok részletes listáját és kódját a 6. sz. Melléklet
tartalmazza.
(2) Szállítás, ártalmatlanítás
a) A kevert települési hulladékot - lehetőség szerint tömörítés után – ártalmatlanításra, az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező, gazdálkodó szervezetnek kell átadni.
b) Gondoskodni kell a hulladék rendszeres elszállításáról. A különböző szabvány gyűjtőedények kihelyezéséről, tisztításáról a szolgáltató gondoskodik. A szolgáltató az általa elszállított hulladék további kezeléséért teljes körű felelősséget vállal.
c) Amennyiben az SZTE épületeiben más, önálló gazdasági szervezetek is működnek (bérlők) a tevékenységük során keletkező hulladékok elszállíttatásáról az SZTE-től függetlenül kötelesek gondoskodni.
37. § A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek folyamata a keletkezéstől az elszállításig
2012. évi 185. törvény
4. § Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb
mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék
mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő
ártalmatlanítását.
5. § (1) A hulladékképződés megelőzése, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése érdekében előnyben kell részesíteni:
a) az anyag- és energiatakarékos, hulladékszegény technológiák alkalmazását;
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b) az anyag termelési-fogyasztási körfolyamatban tartását;
c) a legkisebb tömegű és térfogatú hulladékot, továbbá a kevesebb szennyező anyagot, illetve kisebb
környezetterhelést eredményező termékek előállítását;
d) a hulladékként kockázatot jelentő anyagok kiváltását
225/2015 (VIII.7.) Korm. rend.
3.§ (2) A veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos
a) gyűjtőedényben,
b) konténerben,
c) a hulladék biztonságos gyűjtését lehetővé tevő helyiségben vagy
d) szilárd burkolattal ellátott fedett területen
a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelően, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, elkülönítetten gyűjti.
(3) Egymással reakcióképes veszélyes hulladékot nem lehet ugyanabban a gyűjtőedényben vagy konténerben – hulladékgazdálkodási engedély nélkül – gyűjteni.
(4) Gyűjtőedényben vagy konténerben történő gyűjtés esetén a veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos
olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtheti, amely ellenáll a hulladék fizikai és kémiai hatásainak, és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését.
A veszély jellegétől függően:
185. törvény A hulladékról 55. § (2) Valamely anyag vagy tárgy akkor is veszélyes hulladéknak minősül, ha az nem szerepel a hulladékjegyzékben, de a környezetvédelmi hatóság megállapítja, hogy rendelkezik az 1. mellékletben meghatározott veszélyességi jellemzők valamelyikével. Minden ilyen ismeretlen összetételű és a hulladékjegyzékben nem szereplő anyagot vagy tárgyat veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni.
225/2015 (VIII.7.) Korm. rend. A hulladék veszélyességének megállapítása:
15. § (1) Aki olyan hulladékkal végez hulladékgazdálkodási tevékenységet, vagy olyan hulladéknak a
tulajdonosa,
a) amelynek összetétele és származása ismeretlen,
b) amely a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendeletben meghatározott hulladékjegyzékben nem
veszélyes hulladékként szerepel, de a hulladék tulajdonságai alapján feltételezhető annak veszélyessége,
c) amely a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendeletben meghatározott hulladékjegyzékben veszélyes hulladékként szerepel, de a Ht. 1. mellékletben meghatározott veszélyességi jellemzők egyikével
sem rendelkezik, vagy
d) amelynek adott hulladéktípusként történő, a környezetvédelmi hatóság által elvégzett besorolását a
hulladékbirtokos vitatja,
a hulladékbirtokos az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségnél (a továbbiakban: OKTF) a Ht. 55. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kérelmezi a hulladék minősítését
(1) Veszélyes hulladék a veszélyességi jellemzők jegyzékében felsorolt tulajdonságok közül eggyel
vagy többel rendelkező, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó, eredete, összetétele,
koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelentő hulladék. A veszélyességi
jellemzők felsorolását a 9. számú Melléklet tartalmazza.
(2) Valamely anyag vagy tárgy veszélyes hulladéknak minősül, ha az a hulladékjegyzékről szóló
miniszteri rendeletben meghatározott hulladékjegyzékben (72/2013.VIII.27. VM.rend.) veszélyes hulladékként szerepel.
(3) Valamely anyag vagy tárgy akkor is veszélyes hulladéknak minősül, ha az nem szerepel a hulladékjegyzékben, de a környezetvédelmi hatóság megállapítja, hogy rendelkezik a hulladékjegyzékről
szóló miniszteri rendeletben meghatározott hulladékjegyzékben meghatározott veszélyességi jellem-
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zők valamelyikével. Minden ilyen ismeretlen összetételű és a hulladékjegyzékben nem szereplő anyagot vagy tárgyat veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni.
38. § A veszélyes hulladékok gyűjtése, a gyűjtőedényekkel szemben támasztott követelmények
(1) A veszélyes hulladékot a kommunális hulladéktól, és az egyes hulladékfajtákat egymástól is elkülönítve, a jogszabályokban előírtak szerint kell gyűjteni.
A hulladékot átönteni, az edényt kiüríteni, újra felhasználni tilos!
A gyűjtőedénynek minden esetben a jogszabályi előírásoknak megfelelő, a kommunális hulladéktól megkülönböztethetőnek kell lennie. Méretének megválasztásánál figyelembe kell venni a veszélyes hulladék mennyiségét és az érvényben lévő ADR előírások szerinti biztonságos tárolását és szállíthatóságát. 2009. évi LVIII. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megálla(2)

podás (ADR) "A" és "B" Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt
szövegének kihirdetéséről.

(3) A veszélyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőeszköz a hulladék fajtájától függően:
a) Különleges kezelést igénylő (fertőző) hulladékok:
- A hulladék gyűjtésére szolgáló edényzet az előírt minőségi követelmények mellett (ADR),
mint orvostechnikai eszköz, gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, az EMKI (korábban ORKI)
által kiadott szakvéleménnyel, a gyártó vagy forgalmazó az Orvostechnikai Hivatal regisztrációjáról szóló igazolással kell, hogy rendelkezzen.
- A hulladékok gyűjtésére szolgáló elsődleges eszköz (impregnált papírdoboz, műanyag edény,
műanyag zsák) egyszerhasználatos, a hulladékkal együtt ártalmatlanításra kerül. A hulladékot átönteni, a már lezárt gyűjtőeszközt kinyitni tilos!
- A műanyag zsákot a gyűjtés idejére lábbal működtethető tetejű, merev falú edényben, vagy
állványon kell elhelyezni. Tilos szúró, vágó, éles, üveg- eszközöket műanyag zsákba helyezni!
b) Vegyi összetételük miatt veszélyes hulladékok
- A hulladékot a keletkezés helyén elkülönítve, környezetszennyezést kizáró és az ADR jogszabálynak megfelelő edényzetben, a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak figyelembe
vételével, üveg, műanyag vagy fém kannában, hordóban, kell gyűjteni.
- Gyógyszerhulladék - halmazállapotától függően – műanyag vagy papírdobozban, üveg, műanyag, ill. fém kannában gyűjthető. (Ld 1/2002. I.11.) EüM. rend.)
c) Egyéb, üzemeltetési, irodai, (elem, toner/festék, fénycső) stb. hulladékot a hulladék fizikai és
kémiai tulajdonságainak, az ártalmatlanítás vagy hasznosítás módjának, az ADR szállíthatóság
biztosításának és a fogadási feltételeknek megfelelő edényben kell gyűjteni.
Az egészségügyi hulladékokkal kapcsolatos feladatokat a 10. sz. Melléklet tartalmazza.
39.§ A hulladék szállításra történő előkészítése, gyűjtőcsomagolás, feliratozás/címkézés.
(1) A veszélyes hulladékot - a hulladék fizikai-kémiai, biológiai és mikrobiológiai tulajdonságát figyelembe véve - biztonságos szállításra alkalmas módon kell csomagolni. A veszélyes hulladék csomagolását az SZTE ADR szakembere által készített útmutató alapján kell elvégezni. (Az egészségügyi hulladékok esetében a 10. Mellékletben foglaltak szerint kell eljárni.)
(2) A veszélyes hulladékot tartalmazó csomagoláson a jogszabályokban (Ht., Kormányrendelet, ADR)
előírtak adattartalmat kell feltüntetni a „Veszélyes hulladék nyilvántartólap” adataival összhangban: a tulajdonos (SZTE/egység) nevét, címét, a hulladék-kódját, megnevezését, veszélyességi jellemzőit (H-szám, UN-szám,) és mennyiségét. A veszélyességre utaló ADR bárcá(ka)t minden egyes
küldeménydarabra rá kell tenni.
(3) A csomagolóeszközöket a Veszélyes hulladék nyilvántartólap adatai alapján az SZTE ADR szakértője által készített ADR utasítás előírásainak figyelembevételével kell kiválasztani.
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(4) Fertőző hulladékok esetén a megtelt dobozokat, badellákat le kell zárni, a zsákok száját be kell
kötni. A lezárt gyűjtőedény felnyitása tilos! A gyűjtőeszközökön a fentieken túl a sárga (fertőzésveszély) színkódot és a nemzetközi bioveszély jelet (1/2002. EüM. Rend.) kell alkalmazni. Az elsődleges csomagoló eszközöket (dobozokat és zsákokat) „Fertőző hulladék” felirattal kell ellátni.
(1) Belső szállítás – közös tárolóhely használata esetén
(5) Az összegyűjtött hulladékot – ha a keletkezés helyén valamilyen oknál fogva nem tárolható – gyűjtőhelyre kell vinni. Több telephely esetén közös hulladékgyűjtőhely is kialakítható. A veszélyes
hulladékgyűjtőhely kialakítására vonatkozó követelményeket a 214/2014. Korm. rend. tartalmazza.
A veszélyes hulladékgyűjtő helyen a veszélyes hulladék – a fertőző egészségügyi hulladék kivételével - legfeljebb 1 évig tárolható.
A szállítási útvonalakat úgy kell meghatározni, hogy.
- a hulladék szállítása az ún. „tiszta anyag szállítás”-sal ne ütközzék, (fekete-fehér útvonalak
elkülönítése),
- sem személyek, sem tárgyak számára ne jelentsen veszélyt,
- ne akadályozza a létesítmény tevékenységét,
ne okozzon a megengedettnél nagyobb zajterhelést
(6) Fertőző hulladékok esetében a hulladékot a keletkezés helyéről rendszeresen, a jogszabályban
megadott időtartamon belül el kell szállítani. A szállítás a lezárt gyűjtőedényben történik, kézben,
vagy csak erre a célra használható, mosható, fertőtleníthető felületű kocsin. A veszélyes hulladék
telephelyről történő elszállítását csak erre érvényes szállítási engedéllyel rendelkező szervezet végezheti.
(7) Egyéb veszélyes hulladék belső szállítását lezárt csomagolásban, a hulladék jellemzőitől függő tűzés munkavédelmi előírások figyelembevételével kell végezni.
(8) A hulladékgyűjtőhelyre vonatkozó általános előírások
a) Az Egyetem minden szervezeti egységében, ahol veszélyes hulladék képződésével kell számolni,
ki kell alakítani megfelelő zárható helyet a keletkező veszélyes hulladékok elszállítás, ill. végleges
ártalmatlanítás előtti gyűjtése céljából, melynek részletes leírását a 214/2014. Korm. rend. tartalmazza.
b) Az egymáshoz közel, egy épületben vagy egy tömbben elhelyezkedő egységeknek közös
hulladékgyűjtőhelyet célszerű kialakítani.
c) A veszélyes hulladékot a tároló helyen olyan zárt edényzetben (badella, kanna, doboz, más célra
nem használt fagyasztó láda) kell tárolni, mely biztosítja, hogy a hulladék környezetszennyezést ne
okozhasson.
d) Fertőző hulladékok hűtés nélkül legfeljebb 48 óráig, az erre a célra szolgáló helyiségben, hűtött
körülmények között 0-5 ºC-on, pedig legfeljebb 30 napig tárolhatók.
e) A tároló hellyel - mely lehet nyílt vagy zárt téri - szemben támasztott környezetvédelmi és higiénés
követelmények:
d) Nyílt téri tároló esetén a tárolóhoz vezető közlekedési útvonalat szilárd burkolattal kell ellátni, a
tárolást folyadékzáró aljzaton, kármentesítő rendszer kialakításával kell megoldani. A tároló helyet illetéktelenek behatolását megakadályozó módon kell körülkeríteni. Gondoskodni kell arról,
hogy a csapadékvíz legfeljebb a másodlagos hulladékgyűjtő edényzettel (konténer) érintkezzen,
ennek érdekében a gyűjtő konténer tetejét nem szabad nyitott állapotban hagyni. A tároló helyet
zárva kell tartani és „Veszélyes hulladék” – szükség esetén egyéb, pl. „Tűzveszély”, stb. - felirattal kell ellátni.
e) Fedett helyen kialakított tárolás esetén - a fentiek mellett - biztosítani kell, hogy a fal- és padlóburkolat könnyen tisztántartható, résmentes, fertőtleníthető legyen. Szellőzését úgy kell megoldani, hogy kellemetlen bűz a helyiségben és közvetlen környezetében ne legyen.
f) Mindkét esetben figyelemmel kell lenni arra, hogy a tároló helyet a szállító jármű könnyen megközelíthesse.
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b. Külső szállítás
(9)

A tároló helyről a veszélyes hulladékot a kezelés, ártalmatlanítás helyszínére kell szállítani.

225/2015(VIII.7.) Korm. rend.
5. § (1) A veszélyes hulladékot a képződés helyétől a hulladékkezelő létesítménybe történő elszállításig,
illetve a hulladékkezelő részére történő átadásig az 1. melléklet 1. pontja szerinti szállítási lappal kell
dokumentálni.
6. § (1) A veszélyes hulladék elszállítását megelőzően a hulladék átadója a veszélyes hulladék szállításával kapcsolatos adatok dokumentálása érdekében a szállítási lapon a hulladékra és a hulladék átadójára vonatkozó adatokat kitölti. A szállító a szállítóra vonatkozó adatokat tölti ki.
7. § (1) A veszélyes hulladék szállítója a veszélyes hulladék szállítását azt követően kezdheti meg, hogy
a kitöltött szállítási lap további példányait birtokba vette, és ellenőrizte, hogy a szállítási lapon meghatározott adatok a hulladékon, illetve a hulladék csomagolásán feltüntetett jelölésnek megfelelnek, a
hulladék csomagolása és a jármű állapota lehetővé teszi a biztonságos szállítást.
(2) A veszélyes hulladék szállítását a veszélyes hulladék biztonságos és környezetszennyezést kizáró
szállítására alkalmas járművel, módon és feltételekkel kell végezni.
(3) A veszélyes hulladék szállítója a veszélyes hulladékot a birtokba vett mennyiségben, csomagolásban és összetételben a szállítási lapon meghatározott címre szállítja, és azt a hulladékkezelőnek vagy a
kereskedőnek a szállítmányra vonatkozó valamennyi dokumentum bemutatását, illetve átadását követően átadja.
a) A veszélyes hulladék elszállítását a környezetvédelmi hatóság és ezen tevékenységre vonatkozó
egyéb szakhatósági engedélyek birtokában a hulladékszállító társaság szerződésben meghatározott
módon és feltételekkel végzi.
b) A szállító felelőssége, hogy járműve és a szállítás körülménye megfeleljen a környezetvédelmi követelményeknek és az ADR előírásainak.
c) A szállító a veszélyes hulladékot az „SZ” kísérőjegyen feltüntetett kezelőnek köteles átadni.
Amennyiben az átadás meghiúsul, köteles értesíteni a szállításért felelős környezetvédelmi munkatársat és – szükség esetén - a hulladék tulajdonosához azt visszaszállítani. A veszélyes hulladék tulajdonosa átadásig az átadó, átvétel után a kezelést végző szervezet.
d) A veszélyes hulladék elszállítása gyűjtőjárattal, „K” kísérőjeggyel is történhet, alkalmanként 2000
kg-ot meg nem haladó mennyiség esetén:
225/2015(VIII.7.) Korm. rend.
9.§ (3) Ha a veszélyes hulladék alkalmankénti mennyisége a 2 tonnát meghaladja – a Magyar Honvédségnél képződött veszélyes hulladék szállítását kivéve –, a veszélyes hulladék gyűjtőjárattal nem szállítható el. Ebben az esetben a szállítással kapcsolatos 5–8. §-ok szerinti általános szabályok szerint
kell eljárni.
(4) A veszélyes hulladék átvételével a hulladék a gyűjtőjárat üzemeltetőjének tulajdonába kerül.
(5) A gyűjtőjárat üzemeltetője a gyűjtőjárat üzemeltetése során összegyűjtött veszélyes hulladékot – a
(6) bekezdésben meghatározott kivétellel – a hulladékkezelőnek átadja.
e) A veszélyes hulladék tulajdonosa átadásig a termelő, átadástól a begyűjtő.
f) A veszélyes hulladékot az e célra rendszeresített gyűjtőedényekkel együtt kell elszállítani. A szállító/begyűjtő szerződésben tehet ajánlatot a jogszabályi előírásoknak megfelelő gyűjtőedények cseréjének biztosításáról.
g) Az Egyetemen a veszélyes hulladékok külső szállításának lebonyolítása, a hulladék jellegétől függően, az alábbi módokon történik:
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-

Különleges kezelést igénylő, fertőző hulladékok szállítása a gyűjtőhelyről előre egyeztetett
időpontokban és az egészségügyi rendeletben meghatározott időtartamon belül, (hűtés nélkül legalább kétnaponként, hűtve tárolás esetén maximum 30 naponként) a gyűjtésre szolgáló edényzettel együtt történik.

-

Egyéb veszélyes hulladékok szállítása szerződésben meghatározott módon, szükség szerinti
rendszerességgel történik. (A megrendeléshez szükséges formanyomtatványt és a szükséges jelöléseket a 9. sz. Melléklet tartalmazza)

40.§ A hulladékok nyilvántartása, adatszolgáltatás
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
65. § (1) A hulladék termelője, szállítója, kereskedője, közvetítője és kezelője, valamint a közszolgáltató (a továbbiakban együtt: nyilvántartásra kötelezett) a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott módon és tartalommal, a
tevékenységével érintett hulladékról típus szerint a telep-helyén nyilvántartást vezet.
(4) A nyilvántartást, bizonylatot a nyilvántartásra kötelezett kommunális hulladék esetében legalább 5
évig, veszélyes hulladék esetén 10 évig megőrzi.
(1) Az Egyetem, mint a tevékenysége során keletkező hulladék termelője, bírtokosa el a hulladék
nyilvántartása során.
(2) A szolgáltatókkal kötött szolgáltatási szerződés értelmében a szolgáltató köteles az általa havonta
kiállított számla mellékleteként az elvitt hulladék típusáról és mennyiségéről adatot szolgáltatni.
(3) Nem veszélyes hulladék esetén a hulladék nyilvántartás alapját képező bizonylatok, szállítólevelek 5 évig történő megőrzése a Szervezési és Szolgáltatási Iroda, illetve a Védelmi Iroda feladata.
3. § (1) A gyártó
a) az általa forgalomba hozott, használt elektromos, elektronikus berendezést, valamint
b) a más gyártó által forgalomba hozott, használt elektromos, elektronikus berendezést, amely a
gyártó által forgalomba hozott elektromos, elektronikus berendezéssel jellegében és funkciójában azonos,
a fogyasztótól visszaveszi, ha a fogyasztó azt a részére az általa fenntartott átvételi helyen visszavételre felajánlja (visszavételi kötelezettség).
(2) A gyártó az elektromos, elektronikus berendezés visszavételét megtagadhatja,
a) ha a visszavételi, átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettség teljesítése az emberi egészségre, testi
épségre vagy a környezetre súlyos veszélyt jelent, vagy
b) ha az elektromos, elektronikus berendezés hulladékot tartalmaz
(4)

Nem kell nyilvántartást vezetni a gyártói- forgalmazói felelősség hatálya alá tartozó elhasznált elektromos és elektronikai berendezésekről.
(5) A minél nagyobb arányú hasznosítás érdekében az SZTE Létesítménygazdálkodási Igazgatósága
Ellátási Irodája az általa beszerzett anyagok és eszközök használat utáni visszavételét koordinálja és
azt szerződéseiben érvényesíti.
(6) Meg kell vizsgálni a veszélyes hulladékok csökkentésének lehetőségét, mivel az újrahasznosítás,
az értékesítés, a környezeti terhelést és ezzel együtt a hulladékkezelés költségeit is csökkentheti.
(7) A veszélyes hulladék átadás-átvétel dokumentációja
a) a keletkezéstől az ártalmatlanításig dokumentumokkal kell kísérni. Az intézetekben/egységeknél
keletkezett leggyakoribb hulladékokra vonatkozó feladatokat és kötelezően feltüntetendő adatokat,
a 9. sz. -10. sz. Mellékletek tartalmazzák.
b) Minden veszélyes hulladék elszállításakor (a gyűjtőhelyről vagy a keletkezés helyéről):
- amennyiben a szállító és a kezelő külön szolgáltató, 4 példányos „SZ” jegyet kell a környezetvédelmi megbízottnak/felelősnek (termelőnek) kitöltenie, – [1. pld. ártalmatlanítónál ma-
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rad, 2. pld. a szállítónál marad, 3. példányt az ártalmatlanító visszaküldi a termelőnek, 4. pld.
a termelőnél marad átadáskor];
A szállítójegy tartalmazza az átadás dátumát, az átadó, szállító/begyűjtő és az átvevő nevét, környezetvédelmi adatait (KÜJ, KTJ, hatósági engedély számát), a telephely címét, az átvett hulladék
mennyiségét (darabszám, tömeg), a veszélyes hulladék rendelet szerinti besorolását (hulladék kód)
és veszélyességét (H szám, R és S mondatok), fizikai állapotát (halmazállapot), a veszélyes áruk
szállítására (ADR) vonatkozó megjelöléseket (csomagolás módja, bárcák, UN-szám). A SZ/K szállítójegyet átadáskor az átadó illetve a környezetvédelmi megbízott és a szállító aláírásával igazol.
Az „SZ/K” kísérőjegyek 10 évig nem selejtezhetők, megőrzésük a Védelmi Iroda feladata.
- gyűjtő járattal történő átadás esetén kétpéldányos "K" („GY”) jegyet kell a begyűjtőnek kiállítania. Mindkét példány a begyűjtőé, ezért a termelőnek egy hitelesített másolati példányt
kell kérnie.
c) Fertőző egészségügyi veszélyes hulladék esetén a minden egység részére biztosított, szigorú sorszámozású „Szállítólevél”kitöltése és az 1. példány átadása kötelező. A másolati példány az egységnél marad, mely 10 évig nem selejtezhető.
(8) A veszélyes hulladékot eredményező tevékenységekről a termelőnek anyagmérleget kell készítenie, mely tartalmazza a felhasznált anyagok, segédanyagok (oldószer, víz, stb) csomagolóanyagok
mennyiségét, összevetve a keletkezett hulladék mennyiségével. (11. sz. Melléklet)
(9) Az Egyetemre vonatkozó teljeskörű, összesített adatok nyilvántartása, a bejelentések határidőre
történő elkészítése, a dokumentumok őrzése a környezetvédelmi megbízott(ak) feladata.
(10) A keletkezett veszélyes hulladékokról kötelezően teljesítendő adatszolgáltatások:
a) évente egy alkalommal, a tárgyévet követően március 1-ig adatokat kell szolgáltatni a környezetvédelmi hatóság felé. Az adatszolgáltatás teljesítése a 12. Melléklet szerinti OKIR (Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer) programba, telephelyi bontásban, elektronikus úton való feltöltéssel teljesíthető. Az adatszolgáltatás az OKIR elektronikus programtól kapott elfogadó nyugta
(levél) megérkezésével válik teljesítetté.
A környezetvédelmi megbízott a bejelentést Az SZTE Létesítménygazdálkodási Igazgatójától kapott megbízás alapján teljesíti.
b) Az egészségügyi intézményben keletkező hulladékokról a 13. Mellékletben foglalt nyilvántartó
lapot kell vezetni és az előző pontban leírtak szerint meg kell küldeni az Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Járványügyi Csoportjának a tárgyévet követő
hó 10. napjáig.
c) Az állatkísérletek végzéséről az adatszolgáltatást a Szeged Járási Állat-Egészségügyi és Élelmiszer
Ellenőrző Hivatal felé kell eleget tenni a tárgyévet követően március 1-ig.
d) A biológiai fegyvernek minősülő biológiai anyagokról a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési
Hivatal Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság felé kell bejelentést tenni a feladattal érintett
egységek vezetőinek a tárgyévet követően február 26-ig. A feladatot, a kérdőivek kiküldését a Védelmi Iroda koordinálja.
e) Az Egyetem éves környezetvédelmi tevékenységéről a Központi Statisztikai Hivatal által biztosított elektronikus program kitöltésével kell megküldeni, a tárgyévet követően május 31-ig. A bejelentést a KSH programba jogosultsággal rendelkező, a Gazdasági Igazgató által megbízott pénzügyi szakember(ek) teljesítik.
f)
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V.

LEVEGŐTISZTASÁGVÉDELEM

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
2. § (1) A rendelet hatálya azokra a természetes és jogi személyekre, továbbá jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetekre terjed ki, akik (amelyek) tevékenysége, létesítménye, terméke levegőterhelést okoz vagy okozhat (a továbbiakban: levegőterhelő).
4. § Tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a
levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
5. § (1) A légszennyező forrás létesítésekor és működése során levegővédelmi követelmények
megállapítása és alkalmazása szükséges.
(2) A levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás hatásterületén biztosítani
kell.
41.§ Légszennyező anyagok azok az anyagok, amelyek nem tartoznak a levegő természetes összetevői
közé. Káros a légszennyezés, ha annak mértéke (mennyisége a levegőben) meghaladja a megengedett
levegőminőségi határértéket, illetve a légszennyező számára megállapított, megengedett kibocsátási
határértéket.
42.§ Az Egyetemen folytatott tevékenységek során gondoskodni kell a levegő tisztaságvédelmi szabályok betartásáról.
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
7. § (1) Helyhez kötött légszennyező forrás létesítésekor a levegővédelmi követelményeket az engedélyezési eljárás során úgy szükséges meghatározni, hogy annak várható levegőterhelése ne
eredményezze az egészségügyi határértékek túllépését, kivéve ha
a) az engedélyes a légszennyező pontforrás hatásterületén az egészségügyi határértéket várhatóan meghaladó légszennyező anyag tekintetében, a levegőterheltségi szint szempontjából egyenértékű kibocsátás csökkentését egyidejűleg biztosítja,
b) a légszennyező forrás létesítése következtében a levegőterhelés és a levegőterheltség szintje kisebb lesz, mint a légszennyező forrás létesítése előtti állapotban volt,
(2) A levegővédelmi követelmények az elérhető legjobb technika alapján állapíthatók meg.
(3) Amely légszennyező forrásnál az elérhető legjobb technikával nem biztosítható az egészségügyi határértékek betartása, az elérhető legjobb technikánál szigorúbb követelményeket kell meghatározni.
(1)A légszennyezést okozó tevékenységeket az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
(2) Biztosítani kell a tevékenység folytatásához szükséges, levegőterhelést okozó anyagok felhasználásának minimalizálását.
Az Egyetem területein olyan gyártási technológia, tüzelőberendezés, gépjármű üzemeltethető, amely
nem okoz káros légszennyezést.
(3) Az Egyetem területein olyan gyártási technológia, tüzelőberendezés, gépjármű üzemeltethető,
amely nem okoz káros légszennyezést.
43. § Légszennyező források üzemeltetésének feltételei
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
22. § (1) A felügyelőség a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartalmát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása, használatba vétele esetén a levegővédelmi követelményeket levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.ű
(2) A felügyelőség a levegőtisztaság-védelmi előírásokat
a) egységes környezethasználati engedélyezési eljárás, illetve környezeti hatásvizsgálati eljárás
hatálya alá tartozó légszennyező forrás esetén az engedélyezési eljárásában,
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b) az a) pont alá nem tartozó esetekben a létesítési engedélyezési eljárásban történő szakhatósági
hozzájárulás kiadása során, vagy
(3) A felügyelőség a légszennyezettség határérték betarthatósága érdekében, a jogszabályban
előírt kibocsátási határértéknél szigorúbb kibocsátási határértéket is előírhat.
(4) A felügyelőség a 31. § (1) bekezdése szerinti levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés 4. melléklet szerinti adattartalmához képest bekövetkezett változás esetén a működési engedélyt kérelemre
vagy hivatalból módosítja.
25.§.1.A környezetvédelmi hatósághoz benyújtott engedélykérelem tartalmi követelményeit az 5.
számú melléklet tartalmazza.
(1)A környezetvédelmi megbízottaknak a légszennyező forrásokat és azok légszennyezésének mértékét a vonatkozó rendeletnek, eljárási szabályoknak és a kialakult gyakorlatnak megfelelően, - jelenleg
500 kW - felett be kell jelenteni és engedélyeztetni kell a CSMK Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályánál.
(2) Helyhez kötött légszennyező pontforrásnak minősül valamennyi kémény és kürtő, amelyen káros
gőzök és gázok kerülnek a környezetbe. Az egyetemi technológia során ezek lehetnek:
a) a laboratóriumok elszívó kürtői (szerves oldószerek, savak, lúgok gőzei, bűzös anyagok, mikroorganizmusok, stb.),
b) műtők, bonctermek szellőző berendezései (altatógázok),
c) központi sterilizálók szellőző kürtői, ahol etilénoxidos vagy formalin gőzös csírátlanítás történik,
d) olyan boxok kivezető kürtői, melyekben citosztatikum tartalmú készítmények összeállítását végzik
és nem szűrővel ellátott steril fülke (laminár boksz) elven működnek,
e) kazánok kéményei,
f) áramfejlesztő generátorok kéménye,
g) egyéb, légszennyező anyagokat kibocsátó források (állatház, komposztáló, stb.).
(3) A helyhez kötött légszennyező pontforrás létesítésekor a tervező (tervező hiányában a beruházó,
ill. az építtető), működtetése és mindennemű (pl. technológia) változtatása esetén az üzemeltető köteles a kibocsátási határérték megállapítását, szakhatósági hozzájárulást és/vagy engedélyt kérni a
CSMK Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályától. A légszennyező anyagok kibocsátási
határértékének megállapítása érdekében a pontforrás üzemeltetője a rendszeresített adatlapon (13. sz.
Melléklet) köteles a légszennyezést okozó tevékenységre jellemző műszaki, technológiai adatokat és a
pontforrás kibocsátását a CSMK KTF levegőtisztaság-védelmi osztályának bejelenteni, továbbá biztosítani a feltételeket a helyszíni vizsgálatok elvégzéséhez.
(4) A légszennyező pontforrás üzemeltetése során - a hatósági engedélyek előírásai szerint kell eljárni.
(5) A jogszabályban vagy a CSMK KTF határozatában megállapított kibocsátási határértékek nem
léphetők túl.
(6) A légszennyező anyagok kibocsátását és a kibocsátási határértékeket, a levegővédelmi követelmények megtartását rendszeresen ellenőrizni kell. A kibocsátás ellenőrzése a határozatban előírtak
szerint történhet méréssel vagy számítással.
(7) 14/2015. (II.10.) Korm. rend. A fluor tartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó
anyagokkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
2. § (1) E rendelet alkalmazásában:
1. alkalmazások: a fluortartalmú üvegházhatású gázokat, vagy ózonréteget lebontó anyagokat
vagy fluortartalmú üvegházhatású gázokat és ózonréteget lebontó anyagokat együttesen tartalmazó
vagy azzal működtetett termékek, berendezések és létesítmények gyűjtőneve;
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2. berendezés: egy vagy több hűtőkört, továbbá annak elemeit tartalmazó rendszer vagy készülék;
Külön bejelentési kötelezettség alá tartozik a 3 kg töltetnél nagyobb hűtő-, fűtő-, klímaberendezések
üzemeltetése, melyek működtetése a Nemzeti Klímavédelmi Hatósághoz tartozik. Az adatszolgáltató
az SZTE Létesítménygazdálkodási Igazgatója, a bejelentést az általa megbízott szakember (jelenleg
Védelmi Iroda környezetvédelmi megbízottja) teljesíti az NKH által működtetett elektronikus programba való rögzítéssel. (16. sz. Melléklet)
44.§ 306/2010. (XII.23..) Korm. rendelet a levegő védelméről
26. § (1) Diffúz forrás üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket érvényesíteni kell.
(2) Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki,
működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz
forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.
Az Egyetem tevékenysége során helyhez kötött diffúz légszennyező forrás a levegőterhelést okozó pontforrásnak nem minősülő - kibocsátó felület a tartósan nyitott ablak vagy ajtó, burkolatlan, parkosítatlan terület, a szabadban, félig zárt vagy zárt térben végzett művelet (karbantartás során), az anyagtárolás, vegyszerraktározás.
(1) A jogszabályban meghatározott helyhez kötött diffúz légszennyező forrás létesítéséhez, működtetéséhez és mindenféle változtatásához a CSMK KTF szakhatósági hozzájárulása és/vagy engedélye
szükséges.
(2) A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében gondoskodni kell az ingatlanok rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról. A térburkolat nélküli udvar területeket parkosítani kell.
45.§ 306/2010. (XII.23..) Korm. rendelet a levegő védelméről
28. § (1) Mozgó légszennyező forrás forgalomba helyezésére és üzemeltetésére a légi-, vasúti, vízi- és közúti közlekedésről szóló jogszabályok irányadók.
(2) A közúti jármű üzembentartója, a vasúti jármű üzemeltetője szállítás esetén a szállított anyag
által okozott levegőterhelés megelőzéséről gondoskodni köteles.
Mozgó légszennyező források a közúti járművek.
(1) Mozgó légszennyező forrás csak akkor helyezhető forgalomba és úgy üzemeltethető, ha kielégíti
a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló levegővédelmi követelményeket.
(2) Az Egyetem tulajdonában lévő gépjárműveket az erre vonatkozó jogszabályokban előírtaknak
megfelelően környezetvédelmi felülvizsgálatnak kell alávetni.
(3) A környezetvédelmi felülvizsgálaton megfelelt gépkocsiknak igazolólappal és a felülvizsgálat
érvényességét jelölő plakettel kell rendelkezniük.
(4) A veszélyes anyagokat szállító gépjárművek személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása (ADR)
az SZTE Létesítménygazdálkodási Igazgatóság Szolgáltatási és Szervezési Irodájának a feladata.
(5) A környezetvédelmi és egyéb (ADR) felülvizsgálatok lebonyolítása és nyilvántartása a tevékenységért felelős SZTE Létesítménygazdálkodási Igazgatóság Szolgáltatási és Szervezési Irodájának
feladatkörébe tartozik.
46.§ Bűzzel járó tevékenységre vonatkozó szabályok
Bűzzel járó tevékenységek során, az elérhető legjobb technika alkalmazásával, meg kell akadályozni,
hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.
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47.§ A légszennyező forrásokra vonatkozó adatszolgáltatás
(1) A 306/2010 Korm. rendelet hatálya alá tartozó, valamennyi helyhez kötött pontforrásra, illetve a
környezetvédelmi hatóság által határozatban előírt bejelentés köteles diffúz forrásra vonatkozóan adatokat kell szolgáltatni a környezetvédelmi hatóság, illetve a helyileg illetékes önkormányzat számára.
(2) Az Egyetem területén működő, a rendelet hatálya alá tartozó (500 kW teljesítmény feletti) kazán
légszennyezésére vonatkozó, minden új, vagy felújított helyhez kötött pontforrására – az SZTE Létesítménygazdálkodási Igazgatójától kapott tervek és létesítményi adatok alapján - alapbejelentést (LAL)
kell benyújtani a CSMK KTF-hez. Új légszennyező forrásokra az alapbejelentést a használatbavételi
engedélykérelemmel együtt kell teljesíteni. A bejelentést az SZTE Létesítménygazdálkodási Igazgatójától kapott megbízás alapján teljesíti a környezetvédelmi megbízott és Műszaki és Beruházási Iroda
irodavezető-helyettese az OKIR rendszerbe történő elektronikus adatfelvitellel, telephelyi bontásban.(14. sz. Melléklet)
(3) A légszennyező források légszennyezésének mértékéről évente, "Légszennyezés mértéke" (LM)
bejelentést kell benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz, a tárgyévet követő év március 31-ig. Az
adatszolgáltatáshoz szükséges műszaki adatokat az SZTE Létesítménygazdálkodási Igazgatósága szolgáltatja, a bejelentést az SZTE Létesítménygazdálkodási Igazgatójától kapott megbízás alapján teljesíti
a környezetvédelmi megbízott és Műszaki és Beruházási Iroda irodavezető-helyettese az OKIR rendszerbe történő elektronikus adatfelvitellel, telephelyi bontásban.(15. sz. Melléklet)
(4) Külön bejelentési kötelezettség alá tartozik a hűtő-, fűtő-, klímaberendezések üzemeltetéséből eredő, az ózonréteget lebontó anyagokról szóló jelentés, melyet az előbbi jelentéssel egyidejűleg évente
(március 31-ig) kell az NKH által feltett elektronikus program feltöltésével megküldeni. Az adatszolgáltatáshoz szükséges adatokat - az ózonréteget lebontó anyagok fajtájáról, mennyiségéről, felhasználási területéről – az SZTE Létesítménygazdálkodási Igazgatósága Műszaki és Beruházási Irodája biztosítja, a bejelentést az SZTE Létesítménygazdálkodási Igazgatójától kapott megbízás alapján teljesíti
a környezetvédelmi megbízott.(16. sz. Melléklet)
VI. VÍZ- ÉS TALAJVÉDELEM
1995. évi LVII. törvény V. Fejezet Gazdálkodás a vízkészletekkel
14.§ (5) Aki a szennyvízelvezető és tisztító közműbe a meghatározott mértéket meghaladó károsító
anyagot bocsát be, csatornabírságot köteles fizetni.
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
A szennyvizek kibocsátására vonatkozó általános szabályok
12. § (5) Közcsatornába - a háztartások, továbbá a napi száz adagnál kisebb kapacitású vendéglátóipari egységek kibocsátásait, valamint a felügyelőség által jóváhagyott előkezelést követően külön engedélyezett eseteket kivéve - tilos bármilyen hulladékot, így élelmiszer-hulladékot bocsátani, kiemelt
figyelemmel a gépi eszközök és őrlők által előállított, házi és közüzemi konyhákból, éttermekből, feldolgozóüzemekből származó szilárd vagy folyékony hulladékokra.
48.§ A szennyvízelvezető műbe (csatornába) károsító (szennyező, mérgező) anyagokat - a meghatározott mértéket meghaladó mennyiségben - tartalmazó szennyvizet bevezetni tilos.
49.§ A károsító szennyezések szempontjából leginkább figyelemre méltó technológiák esetében az
alábbi intézkedések szükségesek:
(1) A laboratóriumi technológiáknál a felhasznált veszélyes anyagok és készítmények Biztonsági
adatlapjainak ismeretében, az ott leírtak szerint kell eljárni.
(2) Amennyiben a Biztonsági adatlap a veszélyes anyagot hulladékká válva veszélyes hulladéknak
minősíti, a III. pontban leírtak szerint kell az ártalmatlanításáról gondoskodni.
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(3) A röntgen- és fotólaborokban keletkező elhasznált vegyszer - az ezüsttartalom ezüstvisszanyerő
géppel történő kinyerése vagy csökkentése esetén is - veszélyes hulladéknak minősül, gyűjtéséről és
ártalmatlanításáról a III. pontban leírtak szerint gondoskodni kell.
(4) A bonctermi és főzőkonyhai szennyvizeket zsír és olajfogó beépítésével előkezelni kell. Gondoskodni kell a zsírfogók rendszeres tisztításáról és a visszamaradt zsírok veszélyes hulladékként történő
kezeléséről. A zsírfogó aknák működéséhez a 17. sz. Melléklet által előírt műszaki tartalmú engedélykérelmet kell benyújtani a Vízügyi Hatósághoz (Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Vízügyi Hatóság)
(5) A technológiai eredetű (pl. gépkocsi mosó, stb.) elfolyó szennyvizeket a szennyvízelvezető közcsatornára történő csatlakozás előtt iszapfogó, derítő telepítése révén kell előkezelni. Gondoskodni kell
a derítő rendszeres tisztításáról, az iszap elszállításáról, valamint a szennyvízelvezető műbe vezetett
szennyvíz pH értékének beállításáról.
50.§ A szennyvízelvezető műbe használt víz, vagy szennyvíz a 220/2004 (IX. 29. Korm. rend. 12. §
(1) pontja szerint csak a közszolgáltatóval kötött szerződés alapján, a szennyvíz mennyiségének és
minőségének ellenőrzésével bocsátható. A szennyvízelvezető műbe a 18. sz. Melléklet szerinti szenynyezőanyagok nem bocsáthatók.
(1) 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
27. § (1) A szennyvízkibocsátásokat a KTF, közcsatornába bocsátás esetén a szolgáltató külön jogszabályban meghatározott szabályok szerint, helyszíni ellenőrzéssel egybekötött mintavételezéssel ellenőrizheti
Az Egyetem valamennyi szervezeti egységnél keletkező szennyvizet, szennyvíztisztító- és elvezető
műveket, valamint a szennyező anyag kibocsátását a hatóságok (környezetvédelmi főosztály a népegészségügyi szakigazgatási szerv) és a települési közszolgáltatást ellátó szervezet próbaszerűen ellenőrzi, amelyhez az egység vezetője köteles a feltételeket biztosítani.
a) A helyszíni ellenőrzés célja az egységek szennyvíz-kibocsátási (a szennyező anyagok) mennyiségének és minőségének a megállapítása.
b) Amennyiben a helyszíni ellenőrzésen vett vízminták akkreditált elemzése szerint a kibocsátott
szennyvíz szennyezőanyag-tartalma a határértéket meghaladja, a környezetvédelmi felügyelőség az
ellenőrzés alapján tett megállapításairól szakvéleményt készít, mely alapján az Egyetem intézkedni
köteles.
c) A mintavételi ponthoz szennyvizet vezető szervezeti egység(ek) vezetője(i) a szakvéleményre 15
napon belül észrevételt tehet(nek), amelyben meg kell jelölnie az annak alapjául szolgáló tényeket
és bizonyítékokat (pl. párhuzamos mintavétel).
(2) A szennyvízelvezető műbe bebocsátott szennyvíz mennyiségét méréssel, ennek hiányában a felhasznált víz mennyiségére alapozva műszaki becslésekkel kell meghatározni.
51.§ Ön ellelőrzési tervet, köteles készíteni azon szervezeti egység, ahol a szennyvíz napi mennyisége
meghaladja a 15 m3-t és rendelet 27.§ (2) pontja alá eső tevékenységet folytat;
a) amennyiben a szervezet tevékenysége nem tartozik a rendelet hatálya alá, önmaga is ellenőrizheti
az általa kibocsátott szennyvíz minőségét;
b) A kibocsátott szennyvíz mennyisége és minősége után a kibocsátó a 2003. évi XCIII. tv. a környezetterhelési díjról értelmében köteles környezetterhelési díjat fizetni. A díj mértékét a kibocsátott szennyezőanyagok után a törvényben meghatározott képlet alapján kell meghatározni. Amenynyiben a szervezet önmaga ellenőrzi szennyvízkibocsátását, a díj mértékének alapjául szolgál a
szennyezőanyagok mennyiségéről és minőségéről akkreditált laboratórium által kiállított jegyzőkönyv, ennek hiányában a környezetterhelési díjat a lakossági fogyasztáshoz hasonlóan a szolgáltató határozza meg.
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c) Az ön ellenőrzési tervet, amennyiben a kötelezettség az Egyetemet terheli, - a Műszaki és Beruházási Iroda munkatársai készítik el, melyet minden év október 1-jéig kell a hatóságnak és a szennyvízelvezetést végző szolgáltatónak megküldeni;
d) Az önellenőrzési terv tartalmi követelményeit a jogszabály tartalmazza.
52.§ A talaj és a talajvíz szennyezésének elkerülése
(1) Az egyes térburkolat nélküli udvari területeket, az igénybevételnek megfelelő burkolattal kell ellátni. A térburkolattal ellátott felületek karbantartását, takarítását a téli időszakban fokozott gonddal kell
végezni.
(2) Az újonnan kialakításra kerülő burkolások tervezésénél körültekintően kell meghatározni azok
lejtését, úgy, hogy a víz elvezetése a csatornaszemek irányába történjen. A csatornaszemek kialakításánál figyelembe kell venni a burkolt felület területét, valamint az elmúlt évek átlagos csapadékmenynyiségét.
Felszín alatti vizek és földtani közeg védelme:
- felszín alatti víz terhelésének lehetőség szerinti elkerülése
- a felszín alatti víz és földtani közeg szennyezésének lehetőség szerinti elkerülése
- a bekövetkezett, határértéket meghaladó szennyezettség, károsodás mértékének csökkentése, megszüntetése
- ezek érdekében szabályok megállapítása, törekedve a legjobb elérhető technika alkalmazására.
(4) A felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos tilalmak és kötelezettségek:
- A tevékenység nem járhat a jogszabályokban meghatározott tilalmak megszegésével.
- A tevékenység a (B) szennyezettségi határértéknél (ld. 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVMKHVM rend.) kedvezőbb állapotú felszín alatti víz, földtani közeg állapotának lehetőség
szerinti megőrzésével végezhető.
- A tevékenység nem eredményezheti a felszín alatti víz, földtani közeg egyedi határértéknél
vagy ennek hiányában (B) szennyezettség határértéknél kedvezőbb állapotát.
- A tevékenység a környezetvédelmet szolgáló megelőző intézkedésekkel, az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető:
a) a tevékenység során kockázatos anyag, ill. lebomlásuk esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata ill. kibocsátása csak műszaki védelemmel folytatható,
b) a tevékenység ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve a monitoring kialakítását, működtetését és adatszolgáltatást ( 19. sz. Melléklet OKIR -FAVI adatlapok)
c) a tevékenység részeként végzett bevezetést engedéllyel lehet folytatni (Vízjogi üzemeltetési engedély).
(5) A már bekövetkezett felszín alatti szennyezést haladéktalanul be kell jelenteni a KTF-nek és
azonnal meg kell kezdeni a mentesítést. A szennyezés teljes megszüntetését a hatóság útmutatása (határozata) alapján kell teljesíteni.
(3)

VII.

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

1995. évi LIII. tv. A környezet védelmének általános szabályairól
31. § (1) A környezeti zaj és a rezgés elleni védelem kiterjed mindazon mesterségesen keltett energia
kibocsátásokra, amelyek kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító hang-, illetve rezgésterhelést
okoznak.
(2) A zaj és a rezgés elleni védelem keretében műszaki, szervezési módszerekkel kell megoldani:
a) a zaj- és a rezgésforrások zajkibocsátásának, illetve rezgésgerjesztésének csökkentését;
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b) a zaj- és rezgésterhelés növekedésének mérséklését vagy megakadályozását;
c) a tartósan határérték felett terhelt környezet utólagos védelmét.
53.§ Az Egyetem alaptevékenysége káros környezeti zajterhelést önmagában nem jelent, azonban a
kiszolgáló tevékenységek közül zajforrásnak minősülhetnek az alábbiak:
- gépjárműjavító műhely
- kazánházak
- légtechnikai berendezések (elszívók)
- nagy kapacitású hűtőgépek
- robbanómotoros kerti eszközök
- személy- és tehergépkocsi forgalom, munkagépek, mentő, helikopter
- kevert települési hulladék-tömörítő berendezés
- áramfejlesztő generátorok
54.§ A környezeti zajterhelés megelőzése, a zajvédelmi követelmények betartása az alábbi, műszaki
és szervezési feladatok megoldását teszi szükségessé:
(1) 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
2. § p) védendő (védett) terület: a településrendezési terv szerinti…
pb) különleges területek közül az oktatási létesítmények területei, az egészségügyi területek és
temetők területei,
pc) zöldterület (közkert, közpark),
q) védendő (védett) épület, helyiség:
qa) kórtermek és betegszobák,
qb) tantermek és előadótermek oktatási intézményekben, foglalkoztató termek és hálóhelyiségek, bölcsődékben, óvodákban
A zaj- és rezgésvédelmi követelményeket a területrendezési tervekben érvényre kell juttatni.
A zaj ellen fokozott védelmet igénylő egészségügyi, oktatási épületek körül – a városi stratégiai zajtérképpel összhangban készített Egyetemi fejlesztési tervekben – a különleges területekre vonatkozó határértékeket kell betartani.
(2) 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet Létesítéssel kapcsolatos zaj és rezgés elleni védelmi követelmények
9. § (1) A környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a
zaj- és rezgésterhelési követelményeknek.
10. § (1) Környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység
megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását
kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni.
12. § A kivitelező a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket az építőipari tevékenység ideje alatt köteles betartani.
A területrendezés során, a környezetbe zajt, illetve rezgést kibocsátó és a zajtól, illetőleg rezgéstől védendő létesítményeket úgy kell tervezni, egymáshoz viszonyítva elhelyezni, hogy a zaj és rezgés ne
haladja meg a megengedett zaj, illetőleg rezgésterhelési határértékeket.
(3) 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről 1. § (1) A rendelet
hatálya kiterjed… b) a 100 000-nél több lakosú városok közigazgatási területén belül a fő és egyéb
közlekedési létesítmények, illetve az üzemi létesítmények,

3444 EGYETEMI ÉRTESÍTŐ

109. SZÁM

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott területekre stratégiai zajtérképet és
intézkedési tervet kell készíteni
p) stratégiai zajtérkép: a környezeti zaj átfogó értékelésére, illetve az adott területen belüli aktuális zajhelyzet értékelésére és a jövőbeli zajhelyzet előrejelzésére készített térkép,
q) zajterhelési zajtérkép: a meghatározott vonatkoztatási időre, meghatározott állapotot ábrázoló
stratégiai zajtérkép, amely a vizsgált terület különböző környezeti zajforrásai által okozott zajterhelést, mutatja be zajszint övezetekkel, illetve zajszintgörbékkel,
r) konfliktustérkép: a zajterhelés és a stratégiai küszöbértékek összehasonlításával készült stratégiai zajtérkép;
Új létesítmények tervezésénél, beruházásánál, új gépek, műszerek, berendezések üzembe helyezésénél
figyelembe kell venni a területre elkészített zajtérképek adatait és a zaj és rezgésvédelmi követelményeket.
(4) 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet Létesítéssel kapcsolatos zaj és rezgés elleni védelmi követelmények
17. § (1) Ha a környezetvédelmi hatóság azt állapítja meg, hogy a szabadidős vagy üzemi zajforrás
által okozott zaj a zajkibocsátási határértéket túllépi, akkor a zajforrás üzemeltetőjét intézkedési
terv benyújtására kötelezi.
18. § Ha az üzemeltető az intézkedési tervet kijelölt határidőre nem vagy csak részben hajtja végre,
illetve a zaj az intézkedések ellenére is túllépi az előírt határértéket - a közüzemi létesítmények, valamint a közlekedési vonalas létesítmények kivételével - a környezetvédelmi hatóság a tevékenységet:
a) 1-6 dB túllépés között korlátozza,
b) 7-10 dB túllépés között felfüggeszti,
c) 10 dB túllépés felett megtiltja.
A meglévő zaj és rezgésforrások által okozott veszélyes mértékű zajt és rezgést - a zajforrásoknak a
környezettől való izolálásával, hangelnyelő felületek, hangtompítók alkalmazásával, működésük időbeli korlátozásával - fokozatosan, tervszerűen csökkenteni kell.
(5) 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet Létesítéssel kapcsolatos zaj és rezgés elleni védelmi követelmények
33. § Környezeti zaj, illetve rezgés elleni védelemre jogosító szakértői engedéllyel rendelkező személyt,
illetve ilyen személyt foglalkoztató szervezetet kötelező megbízni vagy alkalmazni a külön jogszabályban előírtakon túl:
a) egységes környezethasználati engedély iránti kérelem zaj védelmi munkarészének kidolgozásához,
b) környezeti hatástanulmány zajvédelmi munkarészének elkészítéséhez,
c) zaj és rezgés elleni védelemről szóló intézkedési terv készítéséhez,
d) megfelelő passzív akusztikai védelem tervezéséhez
Az előírt gyakorisággal történő zajmérések elvégeztetésére, az eredmények értékelésére, a szükséges
intézkedésekhez a javaslatok megtételéhez zajvédelmi szakértőt kell alkalmazni.
(6) A megengedett zajterhelési határértékek betartását zajmérésekkel kell ellenőrizni a 27/2008.
(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelete a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló jogszabály szerint.
(7) A gépjárművek zajkibocsátásra és rezgésre vonatkozó üzemeltetési feltételeit is az előbbi jogszabály előírásai szerint kell biztosítani. Az engedélyezett gépkocsiforgalom csökkentésével, a sebesség korlátozásával az Egyetem területén a zajterhelés csökkentendő.
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VIII. TERMÉSZETVÉDELEM
1996. évi LIII. törvény szerint:”A természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és
pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk javítása, a jelen és jövő nemzedékek számára
való megőrzése, a természeti erőforrásokkal történő takarékos és ésszerű gazdálkodás biztosítása, a
természeti örökség és a biológiai sokféleség oltalma, valamint az ember és természet közötti harmonikus kapcsolat - nemzetközi kötelezettségvállalásainkkal összhangban történő - kialakítása, mint az emberiség fennmaradásának alapvető feltétele, a természet hatékony védelmének létrehozását igényli.”
55.§ A törvény szabályozza a természeti értékek és területek, tájak, természeti rendszerek, biológiai
sokféleségek általános védelmét, megismerésének és fenntartható használatának elősegítését, a természeti értékek és területek kiemelt oltalmát, megőrzését, fenntartását és fejlesztését.
(1) Az Egyetem kezelésében lévő, védelem alá eső területeken (klinikaparkok, Füvészkert, Erzsébet
liget, stb.) különös védelmet kell fordítani a növényvilágra.
(2) 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről
5. § (1) Közterületen közművezetéket - a 8. § (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - úgy kell elhelyezni, hogy az a fás szárú növényt ne veszélyeztesse, közvetlenül vagy közvetetten ne károsítsa.
(3) Közterület burkolatának építésénél és felújításánál a fás szárú növény töve körül legalább 2,25
m2 víz- és légáteresztő felületet kell hagyni.
Építési munkálatokat a megfelelő engedélyek birtokában lehet végezni.
(3) 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről
6. § (1) A közterületen lévő fás szárú növény kivágását a fás szárú növény helye szerint illetékes
jegyző engedélyezi.
(2) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kivágás indokát;
b) az érintett fás szárú növénnyel rendelkezni jogosult kivágáshoz hozzájáruló nyilatkozatát;
c) az érintett közterület nevét, helyrajzi számát, az érintett fás szárú növény ingatlanon belüli elhelyezkedésének pontos megjelölését;
d) a fás szárú növény darabszámát, faját, fa esetében annak 1 m magasságban mért törzsátmérőjét;
e) a kivágás kivitelezésének részletes leírását, valamint
f) a pótlásra vonatkozó nyilatkozatot, a faj, fajta, darabszám és hely feltüntetésével
Az Egyetem területén közterületen lévő növényeket kivágni, telepíteni csak a megfelelő hatósági engedélyek birtokában lehet.
(4) Különös figyelmet kell fordítani a növényvilág és társulásainak fenntartására.
56.§ Az Egyetemi Füvészkert helyi védettséget élvez [67/2007.XII.20. Kgy.]. A védelem alatt álló
növényfajok (indiai lótusz, nagykaktusz állomány, trópusi növények és egyéb pozsgásak, továbbá a
fenyőállomány, stb.) megőrzése érdekében a Füvészkert működésére önálló szabályzat érvényes.
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IX. ÁLLATVÉDELEM
Az1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről
„Az állatok érezni, szenvedni és örülni képes élőlények, tiszteletben tartásuk, jó közérzetük biztosítása
minden ember erkölcsi kötelessége.”
1. § E törvény célja, hogy elősegítse az állatvilág egyedeinek védelmét, fokozza az emberek felelősségtudatát az állatokkal való kíméletes bánásmód érdekében, valamint meghatározza az állatok védelmének alapvető szabályait.
57.§ Az állatvédelmi törvény meghatározza a gazdasági haszon céljából tartott, igénybe vett állatokra,
a kutatási-kísérleti célra szolgáló, a kedvtelésből tartott állatokra és a veszélyes állatokra vonatkozó
szabályozást.
58.§ 40/2013. (II. 11.) Korm. rendelet az állatkísérletekről
1. § A rendelet hatálya kiterjed az állatkísérlet végzésére feljogosított személyekre, azokra az intézményekre (létesítményekre), amelyekben állatkísérletet végeznek, valamint minden olyan kísérletben alkalmazott, illetve kísérleti alkalmazásra szánt állaton végzett beavatkozásra, amely
az állatnak fájdalmat, szenvedést, nélkülözést vagy tartós károsodást okozhat.
5. § (1) Minden egyes, a kísérletben alkalmazott, illetve alkalmazásra szánt állat részére biztosítani kell az igényeinek megfelelő elhelyezést, kellő mozgásszabadságot, élelmet, ivóvizet, valamint egészségi állapotának és közérzetének megfelelő gondozást. Minden fiziológiai és etológiai
szükséglet kielégítésére vonatkozó korlátozást a lehetséges minimálisra kell csökkenteni.
(2) A kísérleti állat elhelyezése és gondozása során biztosítani kell, hogy
a) a kísérleti állat egészségi állapotának és jóllétének megfelelő szállás, környezet és elegendő
mozgástér, valamint táplálék, víz és gondozás álljon rendelkezésre;
Az állattartó köteles az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről,
az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szökésének megakadályozásáról gondoskodni.
59.§ 40/2013. II. 11.) Korm. rendelet az állatkísérletekről
6. § (1) Állatkísérlet csak az illetékes állomás által kiadott engedély alapján végezhető. A Munkahelyi Állatkísérleti Bizottság (a továbbiakban: MÁB) által jóváhagyott állatkísérlet engedélyezése iránti kérelmet a 2. számú melléklet szerint kell benyújtani az állomáshoz. Az állatkísérlet
engedélyezése iránti kérelem elbírálása során az állomás az Állatvédelmi Tanácsadó Testület Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanácsának (a továbbiakban: Etikai Tanács) véleményét kikéri.
Az engedély - a rendeletben meghatározott kivételekkel - a kiadásától számított legfeljebb öt évig
érvényes.
A kísérleti állatok védelmére külön etikai szabályzat érvényes.
(1) Részletes előírás vonatkozik az állatkísérletekre, amelyek célja az állatokon folytatott kísérletek
korlátok között tartása.
(2) Az állatkísérletek folytatása engedélyhez kötött. Az előírások betartása a kísérletek során kötelező (Állategészségügyi hatóság). A szükséges tervezési, engedélyezési és jelentési kötelezettséget a
MÁB felé az SZTE Etikai Bizottsága végzi.
60.§ A Mezőgazdasági Karon folyó állattenyésztéstan és állategészségtan oktatás során ezen szabályzaton túl - a vonatkozó jogszabályok mellett - a gyakorlati oktatás külső képzőhelyére készített szabályzat előírásai a mérvadóak.
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X. ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
1. § (1) Területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni (a továbbiakban együtt: építési munka) és ezekre hatósági engedélyt adni e rendelet és mellékletei, valamint a helyi településrendezési eszközök (a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv) rendelkezései szerint szabad.
(2) Külön jogszabály alapján védett területet, építményt érintő felhasználást, építési munkát engedélyezni és végezni a védett érték figyelembevételével és a védetté nyilvánító rendelkezés szerint szabad.
61.§ Az Egyetem épületeinek fenntartása, felújítása során a jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni
és különös figyelmet kell fordítani az épített környezet védelmére. A Szegedi Tudományegyetem ingatlanai közül a 20. sz. Mellékletben felsoroltak állnak különböző védelem alatt.
(1) 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) Az épített környezet alakításáról és védelméről
1.§ (2) E törvényt a sajátos építményfajták, valamint a műemlékvédelem alatt álló építmények és
területek tekintetében a rájuk vonatkozó külön törvényekkel, kormányrendeletekkel együtt kell alkalmazni.
A 2001. évi LXIV. kulturális örökségvédelmi törvény értelmében a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hatáskörébe tartozik a műemlékvédelemmel, régészeti örökség védelmével illetve a műtárgyvédelemmel kapcsolatos hatósági, tudományos és egyéb közszolgálati feladatok ellátása.
A műemléki és a helyi védettség miatt az Egyetemi védett értékek külső és belső megjelenését meg
kell őrizni.
(2) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 59/2003. (XII. 5.) Kgy. rendelet Szeged Megyei Jogú
Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a 27/2004. (IV. 19.) – utolsó módosítás: a
65/2007. (XII.20.) Kgy. rendelet
51.§ (1) Az országos területi védelmi zónába a műemléki környezet területe tartozik.
(2) A helyi egyedi és területi védelem alatt álló építményekre vonatkozó előírásokat Szeged
Megyei Jogú Város helyi építészeti örökségének védelméről szóló rendelete határozza meg.
Bármely állagmegóváson kívüli építési, felújítási illetve átalakítási munka e rendeletben meghatározott
szakhatóságok engedélye alapján végezhető el. A védettség alatt álló területek és épületek eredeti állapota és külső megjelenése – az előírásoknak megfelelően- megtartandó.
(3) Az épületeken bármilyen csekély külső homlokzati változtatás (pl. légkondicionáló kültéri egységének elhelyezése, külső nyílászárók cseréje, felújítása, üvegezés pótlása, biztonsági berendezések
elhelyezése, stb.) csak a megfelelő szakhatósági engedélyek alapján, a Létesítménygazdálkodási Igazgatóság Műszaki és Beruházási Irodájával egyeztetve lehetséges.
(4)

Különös figyelmet kell fordítani az épületek eredeti állapotának fenntartására.

62.§ A Műszaki és Beruházási Iroda feladata az épületek műszaki állapotára és a védendő objektumokra vonatkozó felmérés.
63.§ Az Egyetem bármely polgárának joga javaslatot tenni a védelem kiterjesztésére.
20. sz. Melléklet Védendő épületek, objektumok listája az SZTE FFS-Stratégiai anyag 1-7. melléklete
alapján
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XI.

A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS
TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYAI

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
A törvény célja egyrészt az ember és a környezet megvédése a veszélyes anyagok és veszélyes készítmények életciklusa bármely szakaszában kifejtett káros hatásaitól, különös tekintettel e káros hatások
azonosítására, megelőzésére és elhárítására (kémiai biztonság).
64.§ A veszélyes (tűz- és robbanásveszélyes, mérgező, rákkeltő, mutagén, ökotoxikus) anyagokkal,
illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos tevékenységeket kizárólag a jogszabályok szerint lehet
és kell végezni. Külön szabályozás alá tartozik a pszichotróp anyagokkal végzett tevékenység, melynek felelőse az Egyetem főgyógyszerésze.
.

65.§ 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet
6.§ (1) A munkáltató, a veszélyes anyaggal tevékenységet végző munkavállaló egészségének és testi
épségének megóvása érdekében, köteles a szükséges megelőző intézkedéseket - az Mvt. 54. §-ának (2)
bekezdésére tekintettel - végrehajtani bi) megfelelő munkafolyamatok meghatározásával, beleértve a
veszélyes anyagok és ezeket tartalmazó hulladékok biztonságos kezelését, tárolását és szállítását
Veszélyes anyagokkal és készítményekkel végzett tevékenység
(1) A veszélyes anyaggal, illetve veszélyes készítménnyel kapcsolatos minden tevékenységet úgy
kell megszervezni, hogy a veszélyes anyag a tevékenység során az egészséget, illetve a környezetet ne
veszélyeztethesse, ne károsíthassa („elérhető legjobb technológia”).
(2) Minden tevékenységet, amely veszélyes hulladékot eredményezhet, úgy kell megszervezni és
végezni, hogy az a veszélyes hulladék:
-

mennyiségének, illetve veszélyességének a csökkenését eredményezze,

-

a termelésben való minél nagyobb arányú felhasználást tegye lehetővé,

-

keletkezésének ellenőrzését és a mennyiségének mérését biztosítsa.

(3) Minden veszélyes anyaggal összefüggő tevékenységről anyagmérleget kell készíteni. Ezek alapján meg kell állapítani valamennyi veszélyes hulladékfajta éves mennyiségét.
(4) A veszélyes anyagokat és készítményeket határérték felett élővízbe, közcsatornába és talajba
juttatni tilos. (Ld. szennyvízkibocsátás, talajvédelem fejezetek)
(5) Az illékony, légszennyező veszélyes anyagokkal megfelelő elszívás mellett - vegyi fülkében –
lehet dolgozni. A szűrővel ellátott boxok, vegyi fülkék szűrőbetétjei veszélyes hulladéknak minősülnek, ártalmatlanításukról a szabályzat V. fejezetében leírtak szerint kell gondoskodni.
(6) A veszélyes anyagokkal és készítményekkel végzett tevékenység csak igazolható módon bejelentett vagy törzskönyvezett veszélyes anyaggal, illetve bejelentett veszélyes készítménnyel végezhető,
a felhasznált anyag vagy készítmény adatait, a kezelés és tárolás feltételeit, a hulladékkezelésre, szállításra vonatkozó előírásokat tartalmazó Biztonsági adatlap birtokában.
(7) A veszélyes anyaggal, veszélyes készítménnyel végzett tevékenység csak a területileg illetékes
egészségügyi hatóság ( NSZSZ) engedélyével végezhető.
(8) A méregnek minősülő anyagok kezelésére (előállítás, tárolás, felhasználás, szállítás) az Egyetemi
Munkavédelmi Szabályzatban foglaltak az irányadók.
(9) A mérgező hatású veszélyes anyagokról és készítményekről külön jogszabály szerint naprakész
nyilvántartást kell vezetni, a jogszabályban megkövetelt formátumú tartalommal. Ennek tükröznie kell
a beszerzés dátumát, az anyag beszerzett, tárolt és kiadott (felhasznált) mennyiségeit, egyszerűsített
anyagmérleg jelleggel.
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66.§ A veszélyes anyagok tárolásának környezetvédelmi és közegészségügyi előírásai
(1)
jét.

Minden szervezeti egységnél meg kell határozni a veszélyes anyagok tárolásának módját, rend-

(2) A veszélyes anyag tároló helyek kialakításánál biztosítani kell vízvételi lehetőséget, mosható fal
és padlóburkolatot. Kármentő műszaki kialakításával gondoskodni kell a kármentésről, meg kell akadályozni, hogy a padlózaton kiömlő veszélyes anyag a szennyvízelvezető műbe vagy a talajba jusson.
(3) Biztosítani kell a vegyszerek fizikai-kémiai sajátosságának megfelelő felitató anyagot (pl. ömleszthető állapotú homok), közömbösítő szereket. Ezeket, valamint a felitató anyagok adagolására
szolgáló lapátot az adott helyiségben, jól hozzáférhető helyen kell tartani.
(4) Illékony összetevőket tartalmazó veszélyes anyagok tárolása során meg kell akadályozni, hogy
ezek a komponensek a környezetbe kerüljenek.
(5) A tárolók külső ajtaján szembetűnő módon - az ott tárolt veszélyes anyagok fizikai, kémiai és
toxikológiai tulajdonságaitól függően - feliratot, ill. jelzést (piktogramot) kell elhelyezni.
(6) Gondoskodni kell a tárolók folyamatos tisztántartásáról. A tároló helyek takarítását csak erre
kijelölt és oktatásban részesült személy végezheti.
(7)

A tároló raktárban étkezni és dohányozni tilos.

(8)

A mérgező hatású anyagok tárolását:
-

erős falú, biztonsági zárral ellátott méregszekrényben

-

kizárólag erre a célra szolgáló, minden oldalról körülzárt, szellőztethető, világítással és biztonsági zárral ellátott helyiségben

-

elzárhatóan körülkerített rakterületen szabad végezni.

(9) A méregtárolót használaton kívül zárva kell tartani. A tároló kulcsát kizárólag az azzal megbízott
személy - távollétében megbízott helyettese - őrizheti, a tárolók kinyitása csak az ő jelenlétében történhet.
(10) A méregtárolóban a veszélyes anyagokon és készítményeken kívül más anyag, eszköz tárolása,
elhelyezése, átmenetileg sem történhet.
(11) A méregtároló közvetlen közelében élelmiszert, gyógyszert raktározni nem szabad.
(12) A mérgező hatású anyagokat, vegyszereket, eredeti, zárt csomagolásban anyagonként elkülönítve és jelölve kell tárolni.
(13) A mérgező hatású anyagokról szigorú nyilvántartást kell vezetni, a tevékenység végzéséhez
megfelelő szakképesítéssel rendelkező személyt (kémiai szakképesítés) kell kinevezni.
(14) A veszélyes anyagot csak olyan anyagból készült csomagolóanyagban szabad tárolni, amely annak szétszóródását megakadályozza.
(15) A veszélyes anyagok azonosítására a csomagoláson minden esetben kell, hogy legyen jól olvasható és letörölhetetlen felirat (címke). (A gyártó vagy forgalmazó adatai, a veszélyt jelző szimbólum,
R-mondat, S-mondat, új adatlapokon H P mondatok.)
(16) A literes vagy annál kisebb kiszerelésű anyagokat – szigorúbb előírás hiányában - célszerű asztalon, vagy polcon elhelyezni. A polcok terhelhetőségét figyelembe kell venni és azt a polcon jelölni
kell.
(17) Az egymással vegyi reakcióba lépni képes anyagokat egymástól elkülönítetten kell tárolni. Polcon való tárolás esetén is biztosítani kell a szakosított tárolást, anyagnemenként elkülönítve.
(18) Figyelemmel kell kísérni a veszélyes anyagok felhasználhatóságát, szavatossági idejét. A lejárt
készítményeket és a felhasználásra nem kerülő anyagokat veszélyes hulladékként kell kezelni, ezek
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gyűjtését külön kell biztosítani. Kezelésüket a Hulladékgazdálkodás fejezetben leírtak szerint kell végezni.
(19) A veszélyes anyagokkal és készítményekkel való tevékenység során be kell tartani a tűz- és
munkavédelmi előírásokat.
(20) A veszélyes anyagok tárolásánál minden esetben a BIZTONSÁGI ADATLAP előírásai szerint
kell eljárni. Biztosítani kell, hogy a biztonsági adatlapok bármikor hozzáférhető helyen legyenek.
(21) Bármely észlelt rendellenességről értesíteni kell a munkahelyi vezetőt és a méregfelelőst.
(22) A veszélyes anyagokkal történő munkavégzés, a tárolás során az esetlegesen bekövetkező rendkívüli környezetkárosítás megakadályozására, felszámolására, kárelhárítási tervet kell készíteni, melyet a felhasználás helyén, jól látható helyen ki kell függeszteni. A terv tartalmát ismertetni kell a veszélyes anyagokkal tevékenységet végző dolgozókkal.
67.§ A veszélyes anyagok szállításának szabályai:
(1)

A veszélyes anyagok és készítmények szállítása során az élet, a testi épség és a környezet veszélyeztetésének kockázatát a minimálisra kell csökkenteni.

(2) A veszélyes anyagok szállításánál minden esetben a Biztonsági adatlap szállításra vonatkozó
információi szerint kell eljárni.
(3)

Telephelyen belüli szállítás (anyagmozgatás)

(1) Az anyagokat csak olyan csomagolóanyagban szabad szállítani, amelyből szállítás közben nem
szóródhat szét, nem ömölhet ki és el nem párologhat.
(2) A szállítmányt kísérő személy köteles biztosítani, hogy a veszélyes anyag illetéktelen személyekhez ne kerüljön.
(3) A szállítás közben törés vagy más ok folytán kiömlött vagy szétszóródott anyag közömbösítéséről
a szállító azonnal köteles gondoskodni.
(4)

Telephelyek közötti közúti szállítás

a) A veszélyes anyagok közúti szállítására az ADR (Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról
szóló Európai Megállapodás) előírásai az irányadók (2009. évi LVIII. törvény)
b) A szállítást végző gépkocsinak és a gépkocsivezetőnek ADR vizsgával kell rendelkeznie. A szállítás megkezdése előtt biztosítani kell számára a szállítandó anyagok tételes mennyiségi listáját.
XII. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK
68.§ A veszélyes anyagokkal történő munkavégzés helyszínén és veszélyes technológiák alkalmazása
során az esetleges rendkívüli eseményekre a munkáltató kötelessége a munkavállalókat felkészíteni.
69.§ Ha üzemzavar, baleset, vagy más rendkívüli esemény következtében a környezetet veszély fenyegeti, vagy környezetkárosítás következik be, haladéktalanul intézkedni kell az alábbiak szerint:
(1)

Értesíteni kell az érintett szervezeti egység vezetőjét és környezetvédelmi felelősét.

(2) A szervezeti egység vezetője/környezetvédelmi kapcsolattartója a történtekről részletesen tájékoztatja a Védelmi Irodát. Az értesítési sorrendet a Riasztási Terv tartalmazza.
(3) Indokolt esetben a létesítménygazdálkodási igazgató vagy megbízottja bejelentést tesz a környezetvédelmi és a közegészségügyi hatósághoz és/vagy a katasztrófavédelemhez. A továbbiakban a hatóságok utasításai szerint kell eljárni.
(4)

Az esemény helyszínén intézkedni kell a további veszély elhárítása érdekében.
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XIII.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

70. § A Környezetvédelmi Szabályzatot az Egyetem
- Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Rend ,
- továbbá az Egyetem védelmi Szabályzatainak- Munkavédelmi
- Tűzvédelmi
- Sugárvédelmi
- Vagyonvédelmi
- Polgárvédelmi
előírásaival összhangban kell alkalmazni.
71. § A Környezetvédelmi Szabályzatot minden Egyetemi szervezeti egység részére ki kell adni, és
gondoskodni kell arról, hogy előírásait a dolgozók megismerjék.
72. § A Védelmi Iroda köteles rendszeresen felülvizsgálni a Környezetvédelmi Szabályzatot, és az
időközben megjelent, a Szabályzat rendelkezéseit érintő jogszabályváltozásokat a Szabályzat módosító
mellékleteként kiadni, és a szervezeti egységek részére eljuttatni.
73. § Jelen szabályzat 2015. év december hó 21. napján lép hatályba, rendelkezéseit ezen időtől viszszavonásig alkalmazni kell. A hatálybalépés időpontjában az érintett Egyetemi és alacsonyabb szintű,
korábbi (kari, stb.) szabályzatok hatályukat vesztik, azokat ezen szabályzat előírásainak megfelelően
aktualizálni kell.
Szeged, 2015. december 21.

Dr. Szabó Gábor s.k.
rektor
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1. sz. Melléklet
A szabályzat lezárásakor hatályos vonatkozó jogszabályok gyűjteménye

Alapvető rendelkezések

Joganyag
Általános
1. 1995. évi LIII.
2. 2001. évi LXXXI.

törvény
törvény

3. 2003. évi LXXXIX.
4. 2009. évi LVIII.

törvény
törvény

5. 2009. évi LXI.

törvény

6. 2011. évi LXXXV.

törvény

7. 93/1996. (VII. 4.)

Korm. rend.

8. 11/1996. (VII. 4.)

KTM rend.

9. 78/2007. (IV. 24.)
10. 90/2007. (IV. 26.)

Korm. rend.
Korm. rend.

11. 57/2013. (II. 27.)

Korm. rend.

12. 61/2013. (X.17.)

NFM. rend.

13. 310/2014. (XII.11.)

Korm. rend.

Hulladékgazdálkodás
14. 2012. évi CLXXXV. törvény
15. 225/2015. (VIII. 07.) Korm. rend.
16. 1/2002. (I. 11.)

EüM rend.

17. 45/2012. (V.8.)

VM rend.

A környezet védelmének általános szabályairól
A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről
nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és
az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló,
Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezmény kihirdetéséről
A környezetterhelési díjról
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló
Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Melléklete 2009.
évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe
foglalt szövegének kihirdetéséről
Egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról
A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek
környezetvédelmi termékdíjáról
A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez
kötött környezethasználatok meghatározásáról
A környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési
feltételeiről
A környezeti alapnyilvántartásról
A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának
rendjéről
A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése
alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató
tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és
a bejelentés szabályairól
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló
Európai Megállapodás (ADR) belföldi alkalmazásáról
Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben
egyes
kormányrendeletek módosításáról
A hulladékról
A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabályairól
Az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről
A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról
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Alapvető rendelkezések

Joganyag
18. 442/2012. (XII. 29.)

Korm. rend.

19. 445/2012. (XII.29.)

Korm. rend.

20. 72/2013. (VIII. 27.)
21. 317/2013.(VIII.28.)

VM rend.
Korm. rend.

22. 318/2013.(VIII.28.)

Korm. rend.

23. 197/2014. (VIII.1.)

Korm. rend.

24. 246/2014. (IX.29.)

Korm. rend.

25. 309/2014.(XII.11.)

Korm. rend.

26. 369/2014 (XII.30.)
27. 385/2014.(XII.31.)

Korm. rend.
Korm. rend.

Talajvédelem
28. 2007. évi CXXXIX. törvény
29. 50/2001 (IV. 3.)
Korm. rend.
Vízvédelem
30. 1995. évi LVII.
31. 18/1996. (VI. 13.)

A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységről
Az elem és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységről
A hulladékjegyzékről
A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződésről
A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljáról
Az elektromos és elektronikai berendezésekkel kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységről
Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól
hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségekről
A hulladékká vált gépjárművekről
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről
A termőföldről
A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól

törvény
KHVM rend.

A vízgazdálkodásról
A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és
mellékleteiről
32. 219/2004. (VII. 21.) Korm. rend.
A felszín alatti vizek védelméről
33. 220/2004. (VII. 21.) Korm. rend.
A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
34. 28/2004. (XII.25.)
KvVM. rend. A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és az alkalmazás egyes szabályairól
35. 27/2005. (XII.15.)
KvVM. rend. A használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról
36. 18/2007. (V.10.)
KvVM. rend. A felszín alatti víz és földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról
37. 6/2009. (IV.14.)
KvVM-EüM- A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szemFVM együttes beni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezérend.
sek méréséről

Levegőtisztaság védelem
38. 306/2010. (XII. 23.) Korm. rend.
39. 23/2001. (XI. 13.)
KöM rend.

40. 4/2002. (X. 7.)
41. 7/2003. (V. 16.)

A levegő védelméről
A 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb
névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről
KvVM rend. A légszennyezettségi aglomerációk és zónák kijelöléséről
KvVM-GKM e. Az egyes légszennyező anyagok összkibocsátási határértérend.
keiről
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Joganyag
42. 4/2011. (I. 14.)

VM rend.

43. 6/2011. (I.14.)

VM rend.

44. 14/2015. (II. 10.)

Korm. rend.

Zaj- és rezgésvédelem
45. 140/2001. (VII. 8.)

Korm. rend.

46. 29/2001. (XII. 23.)
47. 25/2004. (XII. 20.)
48. 280/2004. (X.20.)
49. 284/2007. (X. 29.)
50. 93/2007. (XII. 18.)
51. 27/2008. (XII. 3.)

Alapvető rendelkezések
A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez
kötött légszennyező pontforrások kibocsátási
határér- tékeiről
A levegő terheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező
források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról
A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget
lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételéről

Egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről
és megfelelőségük tanúsításáról
KöM-GM e. Egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásárend.
ról és a zajkibocsátás mérési módszeréről
KvVM rend. A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készítésének részletes szabályairól
Korm. rend.
A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről
Korm. rend.
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
zaj és rezgésvédelemről
KvVM rende- A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a
let
zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról
KvVM-EüM A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapíegyüttes rend. tásáról

Természetvédelem, élővilágvédelem
52. 1996. évi LIII.
törvény
53. 1995. évi XCIII.
törvény

A természet védelméről
A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról
54. 1998. évi XXVIII.
törvény
Az állatok védelméről és kíméletéről
55. 2003. évi XXXII.
törvény
A Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a
veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi
kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
56. 2008. évi XLVI.
törvény
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről (2000. évi
35 tv. a növényvédelemről helyett)
57. 2009. évi XXXVII. törvény
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
58. 33/1997. (II. 20.)
Korm. rend.
A természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról
59. 13/1997. (V. 28.)
KTM rend.
A védett természeti területek és értékek nyilvántartásáról
60. 67/1998. (IV. 3.)
Korm. rend.
A védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó
korlátozásokról és tilalmakról
61. 243/1998. (XII.31.) Korm. rend.
Az állatkísérletek végzéséről
62. 8/1999. (VIII. 13.)
KöM-FVMA veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes
NKöM-BM e. szabályairól
rend.
63. 13/2001. (V. 9.)
KöM rend.
A védett és fokozottan védett növény- és állatfajokról, a
fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai
Közösségekben természetvédelmi szempontból jelentős
növény- és állatfajok közzétételéről
64. 346/2008. (XII. 30.) Korm. rend.
A fás szárú növények védelméről
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Alapvető rendelkezések

Joganyag
65. 292/2008. (XII.10.)

Korm. rend.

66. 93/2008. (VII.24.)

FVM rend.

67. 40/2013. (II.14.)

Korm. rend.

Épített környezet
68. 1997.évi LXXVIII.
69. 2001. évi LXIV.
70. 253/1997.(XII.20.)
71. 45/2004.(VII.26.)
72. 65/2007. (XII.20.)

törvény
törvény
Korm. rend.
BM-KvVM. e.
rend.
Kgy. rend.

73. 16/2010.(II.5.)

Korm. rend.

Veszélyes anyagok és készítmények
74. 2000. évi XXV.
törvény
75. 2008. évi V.
törvény
76. 25/2000. (IX. 30.)
77. 41/2000. (XII. 20.)
78. 44/2000. (XII. 27.)

79. 10/2005. (IV.2.)
80. 219/2011. (X.20.)
81. 66/2012. (IV.2.)

A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól
A védett őshonos állatfajták genetikai fenntartásának rendjéről
Az állatkísérletekről
Az épített környezet kialakításáról és védelméről
A kulturális örökség védelméről
Az országos településrendezési és építési követelményekről
Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályozásáról
SZÉSZ, Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének
59/2003. (XII. 5.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a
27/2004. (IV. 19.) Kgy. rendelettel)
A területfejlesztéssel és területrendezéssel összefüggésben
megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről,
nyilvántartásáról és hasznosításáról

A kémiai biztonságról
A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező
anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény kihírdetéséről
EüM-SzCsM e. A munkahelyek kémiai biztonságáról
rend.
EüM-KöM
e. Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítrend.
ményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
EüM rend.
A veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes
szabályairól
EüM rend.
A rendkívüli eseményekkel katasztrófákkal kapcsolatos
bejelentés és adatközlés rendjéről
Korm. rend.
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni
védekezésről
Korm. rend.
A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal valamint az új
pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékbe vételéről
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Egyetemen belül értesítendő szervezetek:
▪

SZTE Létesítménygazdálkodási Igazgatóság Védelmi Iroda Tel.:(62) 544-491

▪

SZTE Rendészeti Központi Ügyelet Tel.: (62) 545-863

Hivatalos szervek elérhetősége:
▪ Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály,
▪ Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízügyi és Vízvédelmi Hatóság
▪ Csongrád Megyi Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Járványügyi-igazgatási Osztály
(volt ÁNTSZ)
▪ Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály
▪ BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (korábban Országos Környezetvédelmi-, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, OKTVF, )
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2. sz. Melléklet
A környezetvédelemmel kapcsolatos legfontosabb fogalmak jegyzéke
Alapfogalmak
Kvt. 4. §
a) környezeti elem: a föld, a levegő, a víz, az élővilág, valamint az ember által létrehozott épített
(mesterséges) környezet, továbbá ezek összetevői;
b) környezet: a környezeti elemek, azok rendszerei, folyamatai, szerkezete;
c) természeti erőforrás: a - mesterséges környezet kivételével - társadalmi szükségletek kielégítésére
felhasználható környezeti elemek vagy azok egyes összetevői;
d) környezet igénybevétele: a környezetben változás előidézése, a környezetnek vagy elemének természeti erőforráskénti használata;
e) környezet-igénybevettség: a környezetnek vagy elemének természeti erőforráskénti használata
mértéke;
f) környezetterhelés: valamely anyag vagy energia közvetlen vagy közvetett kibocsátása a környezetbe;
g) környezetszennyezés: a környezet valamely elemének a kibocsátási határértéket meghaladó terhelése;
h) környezetszennyezettség: a környezetnek vagy valamely elemének a környezetszennyezés hatására bekövetkezett szennyezettségi szinttel jellemezhető állapota;
i) környezethasználat: a környezetnek vagy valamely elemének igénybevételével, illetőleg terhelésével járó hatósági engedélyhez kötött tevékenység;
j) környezetkárosítás: az a tevékenység, amelynek hatására környezetkárosodás következik be;
k) környezetkárosodás: a környezetnek vagy valamely elemének olyan mértékű változása, szennyezettsége, illetve valamely eleme igénybevételének olyan mértéke, amelynek eredményeképpen annak
természetes vagy korábbi állapota (minősége) csak beavatkozással, vagy egyáltalán nem állítható helyre, illetőleg, amely az élővilágot kedvezőtlenül érinti;
l) környezetveszélyeztetés: az a tevékenység vagy mulasztás, amely környezetkárosítást idézhet elő;
m) környezetre gyakorolt hatás: a környezetben környezetterhelés, illetőleg a környezet igénybevétele következtében bekövetkező változás;
n) hatásterület: az a terület vagy térrész, ahol jogszabályban meghatározott mértékű környezetre
gyakorolt hatás a környezethasználat során bekövetkezett vagy bekövetkezhet;
o) érintett: azon személy, szervezet, aki vagy amely a hatásterületen él, tevékenykedik;
p) érintett önkormányzat: az a települési önkormányzat, amely az adott környezethasználat hatásterületén illetékességgel rendelkezik;
r) helyi környezetvédelmi ügy: minden olyan környezetvédelmi ügy, amelyben a környezet használata és a hatásterület nem terjed túl az érintett települési önkormányzat területén;
s) igénybevételi határérték: a környezet vagy valamely eleme jogszabályban vagy hatósági határozatban meghatározott olyan mértékű igénybevétele, amely kizárja a környezetkárosítást;
t) kibocsátási határérték: a környezetnek vagy valamely elemének jogszabályban vagy hatósági határozatban meghatározott olyan mértékű terhelése, amely kizárja a környezetkárosítást;
u) szennyezettségi határérték: a környezet valamely elemének olyan - jogszabályban meghatározott mértékű szennyezettsége, amelynek meghaladása - a mindenkori tudományos ismeretek alapján – környezetkárosodást vagy egészségkárosodást idézhet elő;
va) leghatékonyabb megoldás: a környezeti, műszaki és gazdasági körülmények között elérhető, legkíméletesebb környezet-igénybevétellel járó tevékenység;
vb) az elérhető legjobb technika: a korszerű technikai színvonalnak, és a fenntartható fejlődésnek
megfelelő módszer, üzemeltetési eljárás, berendezés, amelyet a kibocsátások, környezetterhelések
megelőzése és - amennyiben az nem valósítható meg - csökkentése, valamint a környezet egészére
gyakorolt hatás mérséklése érdekében alkalmaznak, és amely a kibocsátások határértékének, illetőleg
mértékének megállapítása alapjául szolgál. Ennek értelmezésében:
- legjobb az, ami a leghatékonyabb a környezet egészének magas szintű védelme érdekében;
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- az elérhető technika az, amelynek fejlesztési szintje lehetővé teszi az érintett ipari ágazatokban történő alkalmazását elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett, figyelembe véve a költségeket
és előnyöket, attól függetlenül, hogy a technikát az országban használják-e vagy előállítják-e és
amennyiben az az üzemeltető számára ésszerű módon hozzáférhető;
- a technika fogalmába beleértendő az alkalmazott technológia és módszer, amelynek alapján a berendezést (technológiát, létesítményt) tervezik, építik, karbantartják, üzemeltetik és működését megszüntetik, a környezet helyreállítását végzik;
w) fenntartható fejlődés: társadalmi-gazdasági viszonyok és tevékenységek rendszere, amely a természeti értékeket megőrzi a jelen és a jövő nemzedékek számára, a természeti erőforrásokat takarékosan és célszerűen használja, ökológiai szempontból hosszú távon biztosítja az életminőség javítását és
a sokféleség megőrzését;
x) elővigyázatosság: a környezeti kockázatok mérsékléséhez, a környezet jövőbeni károsodásának
megelőzéséhez vagy csökkentéséhez szükséges döntés és intézkedés;
y) megelőzés: a környezethasználat káros környezeti hatásai elkerülésének érdekében a leghatékonyabb megoldások, továbbá a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető
legjobb technika alkalmazása a döntéshozatal legkorábbi szakaszától;
z) környezetvédelem: olyan tevékenységek és intézkedések összessége, amelyeknek célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelőzése, a kialakult károk mérséklése vagy
megszüntetése, a károsító tevékenységet megelőző állapot helyreállítása.
A környezet védelmének alapelvei
1. Az elővigyázatosság, a megelőzés és a helyreállítás
Kvt. 6. § (1) A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy
a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
b) megelőzze a környezetszennyezést;
c) kizárja a környezetkárosítást.
(2) A környezethasználatot az elővigyázatosság elvének figyelembevételével, a környezeti elemek
kíméletével, takarékos használatával, továbbá a hulladékkeletkezés csökkentésével, a természetes és az
előállított anyagok visszaforgatására és újrafelhasználására törekedve kell végezni.
(3) A megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.
2. Felelősség
Kvt. 9. § A környezethasználó az e törvényben meghatározott és az e törvényben és más jogszabályokban szabályozott módon felelősséggel tartozik tevékenységének a környezetre gyakorolt hatásaiért.
3. Együttműködés
Kvt. 10. § (1) Az állami szervek, a helyi önkormányzatok, a természetes személyek és szervezeteik,
a gazdálkodást végző szervezetek és mindezek érdekvédelmi szervezetei, valamint más intézmények
együttműködni kötelesek a környezet védelmében. Az együttműködési jog és kötelezettség kiterjed a
környezetvédelmi feladatok megoldásának minden szakaszára.
4. Tájékozódás, tájékoztatás és nyilvánosság
Kvt. 12. § (1) Mindenkinek joga van a környezetre vonatkozó tényeknek, adatoknak, így különösen
a környezet állapotának, a környezetterhelés és környezethasználat a környezetszennyezettség mértékének, a környezetvédelmi tevékenységnek, terveknek és programoknak, valamint a környezet emberi
egészségre gyakorolt hatásainak a megismerésére.
(2) A környezet védelmével kapcsolatos állampolgári jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése
céljából az állam mindenki számára lehetővé teszi a környezet és az egészség lényeges összefüggéseinek, a környezetkárosító tevékenységek és azok fontosságának megismerését.
(3) Az állami szervek és az önkormányzatok feladatkörükben kötelesek a környezet állapotát és annak az emberi egészségre gyakorolt hatását figyelemmel kísérni, az így szerzett adatokat nyilvántartani, és - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény által
megállapított kivételekkel - hozzáférhetővé tenni, és a megfelelő tájékoztatást megadni.
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A környezeti elemek egységes védelme
Kvt.13. § (1) Minden környezeti elemet önmagában, a többi környezeti elemmel alkotott egységben és
az egymással való kölcsönhatás figyelembevételével kell védeni. Igénybevételüket és terhelésüket ennek megfelelően kell szabályozni.
Az Egyetemen végzett oktató-, kutató-, gyógyító- és szolgáltató tevékenységek végzése során környezetvédelmi szempontból az alábbi területeknek kell prioritást biztosítani:
▪ a vizek védelme;
▪ a termőföld, talaj védelme;
▪ a levegő tisztaságának védelme;
▪ az élővilág védelme;
▪ a települési környezet védelme;
▪ veszélyes anyagok és veszélyes készítmények felhasználásával kapcsolatos feladatok;
▪ a hulladékgazdálkodás (gyűjtés, tárolás, kezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás);
▪ zaj-és rezgésvédelem.
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3. sz. Melléklet
A környezetvédelmi oktatás tematikája
I. A környezetvédelmi törvény célja:
A természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei, amelyeknek megőrzése és védelme, minőségének javítása alapfeltétel az élővilág, az ember egészsége, életminősége szempontjából; e nélkül nem tartható fenn az emberi tevékenység és a természet közötti harmónia, elmulasztása
veszélyezteti a jelen generációk egészségét, a jövő generációk létét és számos faj fennmaradását.
II. A környezet védelmének alapelvei
1. Az elővigyázatosság, a megelőzés és a helyreállítás
2. Felelősség
3. Együttműködés
4. Tájékozódás, tájékoztatás és nyilvánosság
III. A környezeti elemek egységes védelme
Minden környezeti elemet önmagában, a többi környezeti elemmel alkotott egységben és az egymással
való kölcsönhatás figyelembevételével kell védeni. Igénybevételüket és terhelésüket ennek megfelelően kell szabályozni.
IV. Egyetemi feladatok
Az Egyetemen végzett oktató-, kutató-, gyógyító- és szolgáltató tevékenységek végzése során környezetvédelmi szempontból az alábbi területeknek kell prioritást biztosítani:
▪ a vizek védelme;
▪ a termőföld, talaj védelme;
▪ a levegő tisztaságának védelme;
▪ az élővilág védelme;
▪ a települési környezet védelme;
▪ veszélyes anyagok és veszélyes készítmények felhasználásával kapcsolatos feladatok;
▪ a hulladékgazdálkodás (gyűjtés, tárolás, kezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás);
▪ zaj-és rezgésvédelem.
V. Hulladékgazdálkodási feladatok
▪ hulladékok osztályozása
▪ szelektív hulladékgyűjtés
▪ hulladékok elszállítása
▪ veszélyes hulladékok
▪ -besorolása veszélyesség alapján,
▪ - szállításra történő előkészítés, csomagolás
▪ - átadás, bizonylatolás
▪ hulladékok/veszélyes hulladékok adminisztrálása (jelentési kötelezettség)
VI. Teendők havária esetén
▪ kárcsökkentés, értesítés
VII. Környezetvédelem szervezete az Egyetemen
▪ felelősök, nevek, elérhetőségek
VIII. Hivatalos szervek elérhetősége:
▪ Ld. jogszabályi melléklet után
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4. sz. Melléklet
Jegyzőkönyv a környezetvédelmi oktatásról
Alulírott tanúsítom, hogy munkába állításom előtt az előírt környezetvédelmi oktatási anyagot a rendelkezésemre bocsátották, azt áttanulmányoztam és az abban foglaltakat megértettem, továbbá környezeti káresemény bekövetkezése esetén tanúsítandó magatartást megismertem.
Munkahelyemen a környezetvédelmi előírásokat betartom, illetőleg végrehajtom.
Oktatásra kötelezett neve: .....................................................................
Személyi igazolvány száma: ..................................................................
Munkaköre: ...........................................................................................
Az oktatás időpontja: ......... év ........................................... hó ...... nap

..................................................
munkáltató

..................................................
munkavállaló
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5. sz. Melléklet

MEGBÍZÓLEVÉL
........................………….........................................................részére.
A Környezetvédelmi Szabályzat ....II. fejezete .22.§-a (9). pontjában foglaltak alapján megbízom
a...................................................................................................................................................................
(szervezeti egység, műhely, üzem) területén a
KÖRNYEZETVÉDELEMMEL kapcsolatos
feladatok ellátásával.
Feladatát jelenlegi munkakörének meghagyása mellett lássa el.
Ezen tevékenység során:
l. Munkahelyén figyelemmel kíséri, segíti a környezetvédelmi szabályok, előírások megtartását, hiányosság, vagy mulasztás esetén annak megszüntetésére intézkedést kezdeményez.
2. Közreműködik a környezetvédelmi feladatok ellátásához a szükséges eszközök beszerzéséről.
3. Elősegíti, hogy a munkavállalók megismerjék a környezetvédelmi szabályokat, részt vesz az elméleti és a gyakorlati oktatásban.
4. Munkaterületén a környezetvédelmet érintő tevékenység végzésénél szükség esetén felügyeletet lát
el.
5. Gondoskodik a munkahelyén keletkező hulladék és veszélyes hulladék rendszeres elszállíttatásáról.
6. Részt vesz a környezetvédelmi ellenőrzéseken, végrehajtja a számára ott meghatározott feladatokat.
7. A Környezetvédelmi Szabályzat előírásai alapján részt vesz a környezetvédelmi jelentések elkészítésében, a munkahelyén vezetett adatokat a környezetvédelmi megbízotthoz továbbítja.
8. A felsoroltakon túl köteles a munkaterületére vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, szabványokat betartani és betartatni.
Szeged, 20…..év …....................... hó …... nap

…..................................................
megbízó aláírása

…..................................................
megbízott aláírása
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MEGBÍZÓLEVÉL
........................………….........................................................részére.
A Környezetvédelmi Szabályzat ....II. fejezete .22.§-a (9). pontjában foglaltak alapján megbízom
a...................................................................................................................................................................
(szervezeti egység, műhely, üzem) területén a

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FELELŐSI
feladatok ellátásával.
Feladatát jelenlegi munkakörének meghagyása mellett– közvetlen munkaköri jogköre és személyi felelőssége érintetlenül hagyása mellett – lássa el.
Ezen tevékenység során:
l. Munkahelyén figyelemmel kíséri, segíti a hulladékgazdálkodási szabályok, előírások megtartását,
hiányosság, vagy mulasztás esetén annak megszüntetésére intézkedést kezdeményez.
2. Közreműködik a hulladékgazdálkodási feladatok ellátáshoz a szükséges eszközök beszerzéséről.
3. Elősegíti, hogy a munkavállalók megismerjék a hulladékgazdálkodási szabályokat, részt vesz az
elméleti és a gyakorlati oktatásban.
4. Munkaterületén a hulladékgazdálkodást érintő tevékenység végzésénél szükség esetén felügyeletet
lát el, gondoskodik a területét érintő Hulladékgazdálkodási Utasítás aktualizálásáról.
5. Gondoskodik a munkahelyén keletkező hulladék és veszélyes hulladék rendszeres elszállíttatásáról.
6. Részt vesz a hulladékgazdálkodási ellenőrzéseken, végrehajtja a számára ott meghatározott feladatokat.
7. A Környezetvédelmi Szabályzat előírásai alapján részt vesz a hulladékgazdálkodási jelentések elkészítésében, a munkahelyén vezetett adatokat a környezetvédelmi megbízotthoz továbbítja.
8. A felsoroltakon túl köteles a munkaterületére vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, szabványokat betartani és betartatni.
Szeged, 20…..év …....................... hó …... nap

…..................................................
megbízó aláírása

…..................................................
megbízott aláírása
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Ajánlás a Kari/Intézeti felelősök megbízási szintjére

Munkahely
ÁJTK
BTK
ETSZK
GTK
GYTK
JGYPK
MgK
MK
ZK
TTIK Kari
TTIK (Mat, Földr. Inf.)
TTIK Biológus TCS
TTIK Fizikus TCS
TTIK Kémiai TCS
FOK
ÁOK Klinikai Központ
Elméleti Intézetek
Klinikai Központ
Központi Gazdasági Egységek
Kollégiumok
Központi Egységek
Rektori, Igazgatóságok
TIK
ETI
Számítóközpont
Sportközpont
Közoktatási intézmények (iskolák)
Lektorátus

Környezetvédelmi kapcsolattartó

Hulladékgazdálkodási felelős
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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6. sz. Melléklet
A nem veszélyes hulladékok jegyzéke a
72/2013.(VIII. 27.) VM rend. szerint
16 A jegyzékben közelebbről nem meghatározott hulladékok
hulladék kód
16 01 03
16 01 06

Hulladék típusa
Termékként tovább nem használható gumiabroncsok
Termékként tovább nem használható gépjárművek, amelyek nem tartalmaznak
sem folyadékokat, sem más veszélyes összetevőket
17 Építési és bontási hulladékok

hulladék kód
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 02 02
17 02 03
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06

Hulladék típusa
Beton
Téglák
Cserép és kerámiák
Üveg
Műanyag
Vörösréz
Alumínium
Ólom
Cink
Vas, acél
Ón

20 Települési hulladékok
(háztartási hulladékok és az ezekhez hasonló, kereskedelmi, ipari és intézményi hulladékok) beleértve az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat is
hulladék kód
Hulladék típusa
20 01 01
Papír, karton(darált papírhulladék)
Üveg
20 01 02
Biológiailag lebomló konyhai, étkezdei hulladék
20 01 08
Ruhanemű
20 01 10
Textíliák
20 01 11
Étolaj, zsír
20 01 25
Kiselejtezett elektromos és elektronikai berendezések, amelyek nem tartalmaz20 01 36
nak veszélyes összetevőt
Fa
20 01 38
Műanyagok
20 01 39
Fémek
20 01 40
Biológiailag lebomló hulladék
20 02 01
Egyéb települési hulladék (ideértve a kevert települési hulladékot is)
20 03 01
Szennyvíztisztításból származó hulladék
20 03 06
Lom hulladék
20 03 07
Az EWC 20 01 01 kódszámú papírhulladékot az Egyetem Központi Raktárában elhelyezett darálóban ledaráljuk (iratmegsemmisítés céljából) és hasznosításra átadjuk.
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7. sz. Melléklet
Környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok, valamint az adatokban bekövetkezett
változások bejelentése
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8. sz. Melléklet
A környezetvédelmi alapnyilvántartásba bejelentett,
a Szegedi Tudományegyetem intézetei/telephelyei

KÜJ: 100443273
Sorszám
1.
2.
3.

Intézet/telephely
SZTE Rektori Hivatal Szeged, Dugonics tér 13.)
SZTE Számítóközpont (Szeged, Árpád tér 4.)
SZTE Sportközpont (Szeged, Hattyas sor 10.)

9.
10.

SZTE Központi Raktára (Szeged, Tompai kapu)
SZTE ÁJTK (Szeged, Tisza L. krt. 54.)
SZTE ÁJTK és GMF. (Szeged, Rákóczi tér 1.)
SZTE Európai Tanulmányok Intézete Szeged,
Feketesas u. 28.)
SZTE Gazdaságtudományi Kar (Szeged, Kálvária
sgt. 1.)
SZTE Ady-téri épület (Szeged, Egyetem u. 2.)
SZTE Irinyi épület (Szeged, Tisza L. krt .103.)

11.

SZTE Oktatási épület (Szeged, Zoltán u. 14.)

12.
13.

SZTE TTIK Béke épület (Rerrich Béla tér 1.)
SZTE TTIK Biológiai Intézet (Szeged, Közép fasor
52.)
SZTE TTIK Növénytani Tanszék és Füvészkert
(Szeged, Lövölde u. 42.)

4.
5.
6.
7.
8.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

SZTE Diáklakások (Szeged, Budapesti út 4.)
SZTE Hermann Ottó Kollégium „A” épület (Szeged,
Temesvári krt. 50-52.)
SZTE Hermann Ottó Kollégium „B” épület (Szeged,
Fürj u. 51.)
SZTE Károlyi Mihály Kollégium (Szeged, Kossuth
L. sgt. 72/b.)
SZTE BTK Móra Ferenc Kollégium (Szeged, Közép
fasor 31-33.)
SZTE Óvoda (Szeged, Batthyány u. 5.)
SZTE Gyak. Ált. Iskola és Gimnázium (Szeged,
Boldogasszony sgt. 3-5.)
SZTE Juhász Gy. Pedagógusképző Kar (Szeged,
Boldogasszony sgt. 6.)
SZTE Juhász Gy. Pedagógusképző Kar Okt. ép.
(Szeged, Topolya sor 2-4.)
SZTE Juhász Gy. Pedagógusképző Kar Okt. ép.
(Szeged, Hattyas sor 10.)
SZTE Juhász Gy. Pedagógusképző. Kar Okt. ép.
(Szeged, Brüsszeli krt. 37.)
SZTE Juhász Gy. Pedagógusképző Kar Okt. ép.
(Szeged, Szilléri sgt. 12.)
SZTE Juhász Gy. Pedagógusképző Kar Gyakorló
Ált. Isk. (Szeged, Boldogasszony sgt. 8.)
SZTE Juhász Gy. Pedagógusképző Kar Teleki Blanka Koll. (Szeged, Semmelweis u. 5.)
SZTE Mezőgazd. Kar (Hmvhely, Andrássy út 15.)
SZTE Mérnöki Kar. (Szeged, Mars tér 7.)
SZTE Mérnöki Kar. Oktatási ép. (Szeged, Mars tér 20.)

Telephely
13
13
13
13
1
1, 13
5
5
3, 11
1, 3,
11
1, 3,
11
11
11

KTJ:

hrsz:

EOV

100780881 3762
101141753 3772
100780940 20323/1,
2
101141801 21013/9
100780825 3911
101141889 3072/2
100726812 3895

X: 101227, Y: 734768
X: 101109, Y: 734754
X: 99634, Y: 734285

101017470

X: 100962, Y: 734510

100781039 3486
100781017 3716

X: 100928, Y: 734319
X: 100819, Y: 734786

101141890 3072/2

X: 101446, Y: 734042

101143551 3728/6
100781028 1732

X: 100888, Y: 734923
X: 100750, Y: 736434

X: 99428, Y: 732995
X: 101461, Y: 734651
X: 101909, Y: 734636
X: 101437, Y: 734732

11, 13 100780973 2106,8,9, X: 99162, Y: 735789
10
2136/4
14
100780788 1392
X: 104190, Y: 731095
14
100781040 240
X: 100936, Y: 736263
14

100781051 493

X: 101332, Y: 736922

14

100780733 25851/1

X: 102718, Y: 733560

14

100781006 240

X: 100894, Y: 736388

13
13

101143610 3568
100780858 3506,7

X: 100648, Y: 734570
X: 100840, Y: 734688

9

101143687 3715

X: 100774, Y: 734736

9

101143698 20353,4

X: 99684, Y: 734186

9
9

100780940 20323/1, X: 99634, Y: 734285
2
101018732 11639
X: 102509, Y: 735709

9

101141638 10874

X: 102514, Y: 735958

13

101143621 3713

X: 100720, Y: 734703

9

101143757 3713

X: 100608, Y: 734734

8
10
10

100780995 12774
100780939 25607
101143425 3100

X: 119882, Y: 748062
X: 102125, Y: 734234
X: 102270, Y: 734115
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.
48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

SZTE Mérnöki Kar. Oktatási ép. (Szeged, Moszkvai
krt. 5-7.)
SZTE Mérnöki Kar Kollégiuma (Szeged, Kollégium
út 11.)
SZTE Zeneművészeti Kar (Szeged, Tisza L. krt. 7981.)
SZTE Egészségügytudományi és Szociális Képzési
Kar „A” ép. (Szeged, Temesvári krt, 31.)
SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
„B” ép. (Szeged, Bal fasor 39-45.)
SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
Kollégiuma (Szeged, Béke u. 11-13.)
SZTE Gyógyszerésztudományi Kar (Szeged, Zrínyi
u. 9.)
SZTE Fogorvostudományi Kar, Fogászati és Szájsebészeti Klinika (Szeged, Tisza L. krt. 64.)
SZTE ÁOK Anatómiai Intézet (Szeged, Kossuth L.
sgt. 40.)
SZTEszent-Györgyi A. Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika (Szeged, Korányi fasor 14-15.)
SZTESzent-Györgyi A. Klnikai Központ OVSZK.Bőr- és II. Belklinika (Szeged, Pécsi u. 4/b.)
SZTE Szent-Györgyi A. Klinikaiközpont
Pathológiai Intézet (Szeged, Állomás u. 2.)
SZTSzent-Györgyi A. Klinikai Központ Sebészeti
Klinika (Szeged, Pécsi u. 4.)
SZTE Szent-Györgyi A. Klinikai Központ Szemészeti Klinika (Szeged, Korányi fasor 10-11.)
SZTE Szent-Györgyi A. Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika (Szeged, Semmelweis u.
1.)
SZTE Szent-Györgyi A. KlinikaiKözpont Újklinika
(Szeged, Semmelweis u.6.)
SZTE Szent-Györgyi A. Klinikai Központ Pszichiátriai Klinika Neuropszichiátriai Rehab. Osztály
(Szeged, Pulcz u. 1.)
SZTE ÁOK Idegennnyelvi Központ (Szeged, Szentháromság u. 5.)
SZTE ÁOK Oktatási Központ (Szeged, Dóm tér 13.)
SZTE ÁOK Dékáni Hivatal (Szeged, Tisza L. krt.
109.)
SZTE Szent-Györgyi A. Klinikai Központ Kari
Gyógyszertár és Nyomda (Szeged, Szikra u. 8.)
SZTE ÁOK Kari Óvoda (Szeged, Kossuth L. sgt.
35.)
SZTE ÁOK Gazdasági Igazgatóság (Szeged, Tisza
L. krt. 107.)
SZTE Központi kazánház (Szeged, Semmelweis u. 8.)
SZTE Szent-Györgyi A. Klinikai Központ Logisztika és textilraktár (Szeged, Semmelweis u. 8.)
SZTE Szállítási Osztály és gépkocsigarázs (Szeged,
Semmelweis u. 8.)
SZTE ÁOK Apáthy István Kollégium (Szeged, Eötvös u. 4.)
SZTE ÁOK id. Jancsó Miklós Kollégium (Szeged,
Semmelweis u. 7.)
SZTE ÁOK Devizásház (Szeged, Szatymazi u. 16.)
SZTE Szent-Györgyi A. Klinikai Központ Nővérszálló és gépkocsiműhely (Szeged, Állomás u. 2.)
SZTE Szent-Györgyi A. Klinikai Központ Nővérszállója (Szeged, Indóház tér 1.)

10

12

100780755 25192/1, X: 101339, Y: 734064
2
100780722 26122
X: 102716, Y: 730963
26013/1
101143779 3435
X: 101199, Y: 734591

4

100780984 233

X: 101262, Y: 736191

4

100780803 278

X: 100829, Y: 736699

14

101143562 3373

X: 101262, Y: 734198

7

101143366 3769,70

X: 101106, Y: 734812

6

101143791 3754

X: 101164, Y: 734638

2

100780814 25600

X: 102176, Y: 734298

2

100993931 3724

X: 100641, Y: 734959

2

100780766 3729

X: 101031, Y: 735022

2

100514297 20294

X: 100561, Y: 734913

2

101143595 3729

X: 100879, Y: 734947

2

101143447 3729

X: 100850, Y: 735062

2

101143735 3717

X: 100769, Y: 734800

2

101143702 3720

X: 100577, Y: 734776

2

101143528 25610/2

X: 102187, Y: 734184

2

101143539 3498

X: 100928, Y: 734669

2
2

100780951 3729
101143838 3724

X: 101068, Y: 735013
X: 100728, Y: 734954

2

100919012 3724

X: 100487, Y: 734870

12

101143643 12299

X: 102189, Y: 734461

2

101143997 3719

X: 100731, Y: 734894

2
2

100780892 20294
101144134 20294

X: 100292, Y: 734777
X: 100353, Y: 734664

2

101144123 20294

X: 100340, Y: 734819

14

100780744 3737/3

X: 101086, Y: 734854

14

101143713 3698/1

X: 100551, Y: 734702

14
14

101141786 12404/4
101143414 20294

X: 103027, Y: 733756
X: 100471, Y: 734888

14

100780906 20277/1

X: 100186, Y: 734519

14

109. SZÁM

63.
64.
65.
66.

67.

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

SZTE Szent-Györgyi A. Klinikai Központ Leányszállója (Szeged, Leányszállás köz 2.)
SZTE ÁOK Kísérleti Állatház (Domaszék, hrsz.
045/23.)
SZTE J:A. Tanulmányi es Információs Központ
(6722 Szeged, Ady tér 10.)
SZTE Szent-Györgyi A. Klinikai Központ Gyermekklinika „BC” részleg Gyermekkórház (6726
Szeged, Temesvári krt. 35.)
SZT Szent-Györgyi A. Klinikai Központ Gyermekklinika „D” részleg (Ifjúsági Rendelő-intézet) (6722
Szeged, Boldogasszony sgt. 15.)
SZTE Dél-Alföldi Neurobiológiai Tudásközpont
(6720 Szeged, Tisza L. krt. 111.)
SZTE Szent-Györgyi A. Klinikai Központ Kórház
(I) (6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 42.)
SZTE Szent-Györgyi A. Klinikai Központ Kórház
(II) (6722 Szeged, Kálvária sgt. 57.)
SZTE Szent-Györgyi A. Klinikai Központ Rendelőintézet (I) (6722 Szeged, Tisza L.krt. 97.)
SZTE Szent-Györgyi A. Klinikai Központ Rendelőintézet
(II) (6724 Szeged, Vasas Szent Péter u. 1-3.)
SZTE TTIK Bólyai épület (6720 Szeged, Aradi V. tere1.)
SZTE Szent-Györgyi A. Klinikai Központ Onkoterápiás
Klinika „C” részleg (6810 Hmvhely, Dr. Imre J. u. 2.)
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14

101141649 25528/2

X: 101764, Y: 733095

2

100780777 045/23

X: 101518, Y: 726838

13

101299076 3487

X: 100850; Y: 734441

2

100713649 1769/1

X: 100606; Y: 735888

2

101451869 3548

X: 100736; Y: 734644

13

101634565 3724

X: 100701; Y: 735001

2

100307725 25610/1

X: 102446; Y: 733990

2

100294894 25542

X: 101695; Y: 733135

2

101160662 3497/2

X: 100950; Y: 734695

2

101160651 25782

X: 102477; Y: 733967

11
2

102014612 3728/3
102425944

X: 100786; Y: 734992

1. telephely: Állam- és Jogtudományi Kar
2. telephely: Általános Orvostudományi Kar és Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
3. telephely: Bölcsészettudományi Kar
4. telephely: Egészségügytudományi és Szociális Képzési Kar
5. telephely: Gazdaságtudományi Kar
6. telephely: Fogorvostudományi Kar
7. telephely: Gyógyszerésztudományi Kar
8. telephely: Mezőgazdasági Kar
9. telephely: Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
10. telephely: Mérnöki Kar
11. telephely: Természettudományi és Informatikai Kar
12. telephely: Zeneművészeti Kar
13. telephely: Központi irányító és oktatást segítő egységek
14. telephely: Kollégiumok, vendégházak
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9. sz. Melléklet
Egyéb veszélyes hulladék szállításának megrendelésére vonatkozó formanyomtatvány
(10 évig nem selejtezhető!)
Szegedi Tudományegyetem
............................................... Egység/Tanszék
Veszélyes hulladék nyilvántartó lap
Technológia/tevékenység megnevezése1:
Sor
szám

Megnevezés2
/Halmazáll.

Mennyiség Hulla(kg)
dék-kód2

Veszélyeségi jell.
(H1-15)3

UN R: mondat
szám S: mondat

A mennyiség edényzettel (üveg, flakon stb) értendő, csak kg-ban adható meg
A hulladékok nem tartalmaznak radioaktív anyagot és
nem esnek a 66/2012. (IV.2.) Korm. rend. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységről és ezen anyagok jegyzékbe vételéről szóló jogszabály hatálya alá

Kelt: 20.................................................

......................................................
Felelős személy neve
elérhetősége
1. Technológia/tevékenység megnevezése: oktatás, kutatás, karbantartás, stb.
2. 72/2013 (VIII.27.) VM r. A hulladékjegyzékről
3. 2012. évi CLXXXV. tv. A hulladékról 1. sz. melléklet
4. R és S (HP) mondatok a legveszélyesebb és/vagy legnagyobb mennyiségben lévő anyag biztonsági
adatlapja alapján
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Veszélyességi jellemzők (H számok)
1. melléklet a 2012. évi CLXXXV. törvényhez
„Robbanásveszélyes”: olyan anyagok és készítmények, amelyek láng hatására robbanhatnak,
vagy amelyek érzékenyebbek az ütésre vagy a súrlódásra, mint a dinitrobenzol;
H 2 „Oxidáló”: olyan anyagok és készítmények, amelyek más anyagokkal, különösen gyúlékony
anyagokkal érintkezve erősen hőtermelő (exoterm) reakcióba lépnek.
H 3-A „Tűzveszélyes”:
– olyan folyékony anyagok és készítmények, amelyek lobbanáspontja 21 °C alatt van
(beleértve a fokozottan tűzveszélyes anyagokat is), vagy
– olyan anyagok és készítmények, amelyek szobahőmérsékleten levegővel érintkezve
felforrósodhatnak, majd öngyulladásra képesek, vagy
– olyan szilárd anyagok és készítmények, amelyek gyújtóforrással való rövid ideig tartó
érintkezést követően könnyen meggyulladnak, és a gyújtóforrás eltávolítását követően is tovább égnek vagy bomlanak, vagy
– olyan gáz-halmazállapotú anyagok és készítmények, amelyek a levegőn normál nyomáson gyúlékonyak, vagy
– olyan anyagok és készítmények, amelyeknek vízzel vagy nedves levegővel történő
érintkezésekor veszélyes mennyiségben keletkeznek tűzveszélyes gázok.
H 3-B „Kevésbé tűzveszélyes”: olyan folyékony anyagok és készítmények, amelyek lobbanáspontja
21 °C vagy annál magasabb, és 55 °C vagy annál alacsonyabb.
H 4 „Irritáló vagy izgató”: nem maró hatású anyagok és készítmények, amelyek a bőrrel, szemmel
vagy a nyálkahártyával való pillanatszerű, hosszan tartó vagy ismételt érintkezésük esetén
gyulladást okoznak.
H 5 „Ártalmas”: olyan anyagok és készítmények, amelyek belélegzésük, lenyelésük vagy a bőrön át
történő felszívódásuk esetén korlátozott egészségkárosodást okozhatnak.
H 6 „Mérgező”: olyan anyagok és készítmények (beleértve a rendkívül mérgező hulladékot is), amelyek belélegezve, lenyelve vagy a bőrön keresztül felszívódva súlyos, akut vagy krónikus
egészségkárosodást, akár halált is okozhatnak.
H 7 „Rákkeltő (karcinogén)”: olyan anyagok és készítmények, amelyek belélegezve vagy lenyelve
vagy a bőrön keresztül felszívódva rákot okozhatnak, vagy annak előfordulási esélyét növelhetik.
H 8 „Maró”: olyan anyagok és készítmények, amelyek az élő szövettel érintkezve azt elroncsolhatják.
H 9 „Fertőző”: olyan életképes mikroorganizmusokat vagy azok toxinjait tartalmazó anyagok és készítmények, amelyek ismert módon vagy megalapozott feltételezések szerint betegséget
okoznak az emberben vagy más élő szervezetekben.
H 10 „Reprodukciót (szaporodást) károsító”: olyan anyagok és készítmények, amelyek belélegezve
vagy lenyelve, vagy a bőrön keresztül felszívódva nem öröklődő fejlődési rendellenességet
okozhatnak, vagy azok előfordulási esélyét növelhetik.
H 11 „Mutagén”: olyan anyagok és készítmények, amelyek belélegezve, lenyelve vagy a bőrön keresztül felszívódva örökletes genetikai károsodást okozhatnak, vagy azok előfordulási esélyét növelhetik.
H 12 Olyan hulladék, amely vízzel, levegővel vagy valamely savval érintkezve mérgező vagy erősen
mérgező gázokat fejleszt.
H 13 „Érzékenységet okozó”: olyan anyagok és készítmények, amelyek belégzés vagy bőrön át történő
felszívódásuk esetén hiperérzékenységi reakciót képesek kiváltani úgy, hogy az anyagnak
vagy készítménynek való ismételt expozíció esetén jellegzetes káros hatások lépnek fel.
H 14 „Környezetre veszélyes (ökotoxikus)”: olyan hulladék, amely közvetlenül vagy közvetve veszélyt jelent vagy jelenthet egy vagy több környezeti elemre.
H 15 Hulladék, amely hajlamos arra, hogy belőle az ártalmatlanítást követően valamely formában – pl.
kimosódás – a fent felsorolt tulajdonságok bármelyikével rendelkező anyag keletkezzen.
H1
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A Szegedi Tudományegyetemen leggyakrabban keletkező veszélyes hulladékok jegyzéke
Hulladék
-kód

Hulladék

H-szám

C-szám

06 13 04* Azbeszt hulladék

14

C25

09 01 01* Elhasznált előhívó-oldat

6, 8

C24,
C45

09 01 02* Vizes alapú offszetlemez hívó

6

C24

09 01 04* Elhasznált fixír-oldat

6

C10

09 01 06* Elhasznált röntgenfilmek

14

C10

11 01 11* Vesz. anyagot tart. öblítővíz

*

13 02 06* Szint. olajos hulladék
14 06 02* Halogéntart.
bromoform)

szerves

oldószerek

(pl.

14 06 03* Egyéb szerves oldószer

3-A

C51

6, 3-B

C40

3-A, 6

C41

15 01 10* Veszélyes anyaggal szenny. csomagolási
hull.

*

15 02 02* Veszélyes anyaggal szennyezett törlők

*

16 05 06* Vesz. anyaggal szennyezett labor vegyszer

*

16 06 01* Ólom akkumulátor

6, 8

C18

16 09 02* Cr(VI)-tart. veszélyes hulladék

6,

C3

16 09 03* Hidrogén-peroxid

5

C28

18 01 03* Egészségügyi betegellátási veszélyes hulladékok (kötszerek, injekcióstűk, fecskendők)

9

C35

18 01 06*

Eü. intézményben keletkező veszélyes
vegyszer

18 01 08* Citosztatikus gyógyszerek

*
6,

C33

6

C33

18 02 02* Állatkísérletek veszélyes hulladéka (inj.
tűk, fecskendők, törlők)

9

C35

20 01 21* Hg-tartalmú fénycső

14

C16

20 01 27* Nyomtatópatron, kazetta

14

C51

20 01 33* Szárazelemek, akkumulátorok

14

C24

20 01 35* Elektronikai hulladékok

14

C3, 13

18 01 09

Gyógyszerhulladékok

* meghatározandó a legveszélyesebb és legnagyobb mennyiségben jelenlévő összetevő alapján
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10. sz. Melléklet
Tájékoztatás/utasítás az egészségügyi intézményekben keletkező hulladékokról és a gyűjtésükkel, szállításukkal és ártalmatlanításukkal kapcsolatos tevékenységről az
1/2002. (I. 11.) EüM rend. Az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről jogszabály szerint

Ez az összeállítás tartalmazza azokat az információkat, amelyek – minden egészségügyi szolgáltatást
nyújtó intézményben – ideértve a kutató és megelőző intézményeket is – a keletkezett hulladék gyűjtéséhez, szállításához, ártalmatlanításához támpontul szolgálhatnak.

1. CÉL
A munkautasítás célja, hogy meghatározza az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központban
(SZTE SZAKK) a hulladékok kezelésével és gyűjtésével kapcsolatos teendőket és szabályokat.

2. AZ ELJÁRÁS HATÁLYA
Az eljárás érvényessége kiterjed a SZTE SZAKK valamennyi munkatársára, valamint valamennyi, a
Klinikai Központ területén tevékenységet folytató alvállalkozóra.

3. FOGALOM MEGHATÁROZÁS
Egészségügyi hulladék: az egészségügyi ellátásban keletkező humán biológiai anyagok, veszélyes hulladékok és a települési hulladéknak megfelelő hulladékok.
Veszélyes hulladék: az egészségügyi ellátásban keletkező veszélyes hulladékok a 18 01 06 kódszámú
veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek, a 18 01 08 kódszámú citotoxikus és
citosztatikus gyógyszerek és a 18 01 10 kódszámú fogászati célokra használt amalgám hulladékai

4. A HULLADÉKOK CSOPORTOSÍTÁSA
Az SZTE SZAKK szervezeti egységeiben keletkező hulladékokat az egészségügyi intézményekben
keletkező hulladék kezeléséről szóló 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet szerint csoportosítjuk:

4.1.Települési hulladék jellegű hulladék
Összetételében, állományában megfelel a háztartási hulladéknak.

4.2.Veszélyes anyagokból keletkező hulladékok
Veszélyes anyagnak tekintendő az az anyag, amelyet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve a tevékenységek részletes szabályairól szóló a XXV. tv A
kémiai biztonságról és a 44/2000 (XII.27.) EüM. rendelet annak tart!
A hulladékok jegyzékét tartalmazó, a 72/2013V (VIII. 27.) VM rendeletben kódszámokkal felsorolt
hulladékok közül ebbe a csoportba tartoznak egészségügyi intézményben:
egészségügyi ellátásból vagy azzal kapcsolatos kutatásból származó hulladékok, melyek gyűjtése és
ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött (kódszám: 18 01 03*).
Fontossága miatt az EüM. rend. külön szerepelteti (ld 3-as pont.)
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a veszélyes anyagokat tartalmazó vegyszerek (kódszám: 18 01 06*)
a citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek (kódszám: 18 01 08*)
a fogászati célra használt amalgám hulladékok (kódszám: 18 01 10*)
állatkísérletekből származó hulladékok -injekcióstűk, fecskendők, törlőkendők stb(kódszám: 18
02 02*)
 gyógyszerhulladékok (18 01 09)
(a VM. rend. szerint nem veszélyes!) EüM. rend. alapján veszélyes hulladékként kell kezelni.
(3) A humángyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezelésére - a hulladékok jegyzékében foglalt besorolástól függetlenül - a veszélyes hulladékokra vonatkozóan külön jogszabályban előírtak az irányadók
 az állatkísérletekből származó tetem-alom hulladék a 45/2012. (V.8.) VM rend. szerint állati melléktermékként kezelendő

4.3.Különleges kezelést igénylő fertőző hulladékok
A különleges kezelést igénylő (fertőző) hulladékok a veszélyes hulladékok speciális fajtája, melyek a
72/2013VM rendelet a 1. sz. mellékletében 18 01 03*-as kódszámmal szerepelnek.
Egészségügyi intézményekben keletkező hulladékok legnagyobb mennyiségét ez a hulladékfajta teszi
ki, kezelésükkel részletesen az 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet foglalkozik:

4.3.1. Használt éles, hegyes eszközök
azok a használt éles, hegyes eszközök, amelyek szúrt vagy vágott sérülést okozhatnak, fertőző mikroorganizmusokkal szennyezettek vagy feltételezhetően szennyezettek (injekciós tűk, injekciós fecskendők tűvel, infúziós és transzfúziós szerelékek, vágó, szúró, éles eszközök, ampullák, tárgylemezek,
egyéb eszközök),

4.3.2. Vér, vérkészítmény, váladékok, szervmaradványok
vér és vérkészítmények, műtéti és más orvosi beavatkozások során visszamaradó, fel nem ismerhető
emberi testrészek és szervmaradványok, váladékok, laboratóriumi és kórbonctani vizsgálati anyagok,
illetve azok maradványai,

4.3.3. Fertőző egységek hulladékai
a fertőző egységek és elkülönítők összes hulladékára, továbbá a járványügyi szempontból különösen
veszélyes és/vagy ellenálló mikroorganizmusokkal szennyezett vagy feltételezhetően szennyezett hulladékok, amelyek a külön jogszabályban meghatározott fertőző betegségek ellátása során keletkeztek.
A vérrel, váladékkal szennyezett anyagok, kötszerek, rögzítések, egyszer használatos ruhanemű és
lepedő, tampon, katéter, vizeletgyűjtő tasak, protézis, inkontinencia betét, pelenka (kivéve az egészséges csecsemők pelenkái; illetőleg az átmenetileg inkontinenssé vált, vagy idős koruk miatt inkontinens
ellátottak inkontinencia betétei) és egyéb hasonló betegellátási hulladékok,

4.3.4. Légszűrő betétek
műtőből, kezelőből, laboratóriumból származó légszűrő berendezések mikrobiológiai szűrőbetétjei

4.3.5. Mikrobiológiai hulladékok
génsebészeti és mikrobiológiai hulladékok,

4.3.6. citosztatikummal szennyezett anyagok és eszközök
citosztatikummal szennyezett anyagok és eszközök (ágynemű, ruhanemű, kötszer, kesztyű, vizeletgyűjtő tasak, infúziós üveg, egyéb eszközök);

4.3.7. elsődleges csomagolás
a fertőző hulladékok gyűjtésére a keletkezés helyén alkalmazott doboz, zsák, tartály, amelynek belső
felületével a fertőző hulladék érintkezik
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4.3.8. másodlagos csomagolás
fertőző kórokozókat tartalmazó kísérleti állatok tetemei, testrészei, ezek trágyája és alomja,

4.3.9. újrahasznált edényzet
kiürített, tisztított és fertőtlenített rendszerint másodlagos csomagolás

5. HULLADÉKOK KEZELÉSE, GYŰJTÉSE
nnn

5.1.Települési hulladék jellegű hulladék
Gyűjtés:
A hulladékot a keletkezés helyén szelektíven kell gyűjteni, így:
 papírt és karton hulladékot,
 kiselejtezett elektromos berendezéseket, akkumulátorokat, kábeleket,
 fémeszközöket,
 a biológiailag lebomló (konyhai) hulladékokat,
 irodaszereket (veszélyes hulladékok is vannak köztük, pl.: másolók festékpatronjai, elemek,de
nem veszélyes hulladék a tintasugaras nyomtatók patronja),
 lom hulladékot.
Rendszeres elszállításáról a kommunális hulladék szállítását végző vállalkozóval kötött szerződésben
kell gondoskodni!

5.2.Veszélyes anyagokból keletkező hulladékok
Működés, használat:
Azokon a helyeken (laboratóriumok, osztályok, kutatócsoportok), ahol olyan vegyszereket használnak,
amelyekből, vagy amelyek felhasználása során veszélyes hulladékok keletkeznek, a 2000. évi 25. tv A
Kémiai Biztonságról szóló tv és a 44/2000 EüM. rend. szerinti megfogalmazott nyilvántartást kell vezetni a vegyi anyagokról.
Gyűjtés:
A keletkezés helyén környezetszennyezést kizáró edényzetben csak addig gyűjthetők, amíg
a tevékenységet nem zavarják.
A szervezeti egységekben célszerű intézményi gyűjtőhelyet kialakítani (pontos leírását a 225/2015
Korm. rendelet illetve a 246/2014 Korm. Rend. tartalmazza), A gyűjtőhelyen a veszélyes hulladék
max. 1 évig, a fertőző hulladék az 1/2002. (I. 11.) EüM rend. szerint 48 óráig tárolható szobahőmérsékleten, hűtve, 4°C-on, maximum 30 napig tárolható.
Az intézményi gyűjtőhelyeken csak az intézmény saját hulladéka tárolható.
Szállítás:
Szállításra szakosodott vállalkozással / begyűjtő járattal (utóbbi esetben a hulladék mennyisége a 2000
kg-t nem haladhatja meg, kivéve: elektromos és elektronikai hulladékok, gépjármű hulladék):
FIGYELEM! Veszélyes hulladékot a gyűjtőhelyről, illetve a veszélyes hulladékot a keletkezési helyről
csak olyan szállítónak, vagy kezelőnek lehet átadni, aki a tevékenységre a környezetvédelmi hatóság
engedélyével rendelkezik! A veszélyes hulladék átadása és elszállítása csak a kiállított”SZ”/K
(„GY”)kísérőjeggyel történhet a 7.2. Az “SZ”/K”GY” kísérőjegy használata fejezetben leírtak szerint.
A veszélyes hulladék termelőjének (szervezeti egység) kötelezettségei az általános hulladékkal kapcsolatos előírásokon kívül
Ha a veszélyes hulladék mennyisége éves szinten a 200 kg-ot meghaladja, a környezetvédelmi
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felügyelőség felé bejelentést kell tennie a (309/2014. (XII.11) .Korm. rend. előírtak alapján, és a rend.
3.§ 1. pontja szerint a keletkezett veszélyes hulladékról nyilvántartást kell vezetnie az 1. sz. melléklet
2. pontjában meghatározott tartalommal.

5.3.Különleges kezelést igénylő fertőző hulladékok
Gyűjtés:
Az éles, és szúrási sérülést okozó eszközöket kizárólag szilárd falú, szúrásálló, a folyadékot, illetve az
elfolyás veszélyével járó hulladékot folyadékzáró, mechanikai sérülésnek ellenálló, megtelés után bezárt és már ki nem nyitható eszközökben kell gyűjteni.
A gyűjtőeszközön a sárga színkódot és a nemzetközi bioveszély jelét kell alkalmazni.
A fertőző (és veszélyes) hulladékok gyűjtésére csak azok az eszközök használhatók, amelyek
minősége a következő feltételeknek megfelel:


Zsákok
anyaga: műanyag, nem PVC
fóliavastagság: 60μm
térfogat: max. 60 liter
szín: sárga
tartozék: zárószalag
jelölés: nemzetközi bioveszély jel
címke: a hulladék tulajdonosának neve
felirat: „fertőző hulladék”



Dobozok és badellák, különböző térfogattal
anyaga: műanyag (nem PVC) vagy impregnált kartonpapír
ejtési próba 1 m magasságból
szúráspróba injekciós tű 30 cm magasságból beejtve ne szúrja ki
szivárgási próba 5%-ig vízzel töltve 24 órás állásnál ne ázzon át
térfogat: max. 60 liter
szín: sárga vagy sárga csík vagy sárga címke
zárás: nem nyitható
zárás, fertőző osztályról származó és nedves hulladéknál hermetikus (légmentes, folyadékzáró,
nem nyitható)
jelölés: nemzetközi bioveszély jel
címke: a hulladék tulajdonosa és címe
felirat: “Fertőző hulladék”
bedobónyílás biztonsági csapózárral éles eszközök gyűjtődobozainál max. 20x5 cm

6. HULLADÉKOK TÁROLÁSA
6.1.A fertőző hulladékok tárolása
Hűtés nélkül legfeljebb 48 óráig, erre a célra szolgáló hűtőben 0-5 °C-on legfeljebb 30 napig.,
A már megtelt és lezárt gyűjtőeszközöket nem szabad kinyitni.
Azokban a szervezeti egységekben, ahol van elkülönített veszélyes hulladék gyűjtőhely, célszerű a
fertőző hulladékok részére a keletkező hulladék mennyiségének megfelelően hűtőszekrényt beállítani,
Egy-két munkahellyel rendelkező járóbeteg – ellátásnál, illetve alapellátást nyújtó szolgáltatónál is –
lehetőleg elkülönített helyiségben – a hűtőszekrényben történő tárolást kell megvalósítani.
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7. HULLADÉKOK SZÁLLÍTÁSA



A hulladékszállítás követelményeit az alábbi törvények határozzák meg:
2012. évi 185. tv. A hulladékról
2009. évi LVIII. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről

7.1.Általános szállítási szabályok
Hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék.
A veszélyes hulladék szállításáról szigorú sorszámú bizonylatot kell kiállítani, melyet mind az átadó
egység, melyet a szállító képviselője aláír. A Szállítólevéltömb 2 példányos, az első példányt a szállító elviszi, a tömbben maradó másodpéldány 10 évig az egységnél megőrzendő.
Az elszállítandó veszélyes hulladékot tartalmazó edényzeten az alábbi adatokat kell szerepeltetni:
címke: a hulladék tulajdonosa és címe
felirat: Veszélyes “Fertőző hulladék”
hulladék kódja: 18 01 03*
bárca 6.2 fertőzőveszély 10*10 cm-es méretben
Szállításból eredő szennyeződés esetén a szállító a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni.
A szállítónak ez a kötelezettsége nem érinti a hulladék termelőjének, birtokosának felelősségét, valamint a költségviselés áthárításának lehetőségét.
Gazdálkodó szervezet üzletszerűen, rendszeresen hulladékszállítási tevékenységet csak a külön jogszabályokban meghatározott feltételekkel, a környezetvédelmi hatóság engedélyével folytathat.
Környezetvédelmi hatóságtól engedély tehát csak üzletszerű és rendszeres szállításhoz kell. A veszélyes áruk szállítására vonatkozó (ADR) feltételek biztosításával rendelőből, saját gépjárművel lehet
veszélyes hulladékot szállítani, pl. intézményi gyűjtőhelyre, hulladékudvarba, az ártalmatlanítás helyszínére. Egészségügyi intézmény is szállíthatja saját, illetve a hozzá beszállított veszélyes hulladékot
a kezelőhöz, vagy az ártalmatlanítóhoz, az ADR előírása szerinti körülmények között. Ha azonban
ezt a tevékenységét az indokolt költségen felül, haszonszerzésért teszi, már csak környezetvédelmi
engedély birtokában teheti.

7.2.Az “SZ”/K kísérőjegy használata
Az “SZ”/K kísérőjegy a veszélyes hulladék szállításához kell. A veszélyes hulladék szállítására vonatkozó dokumentumok kiállításával kapcsolatos szabályok:
 Begyűjtőjárattal történő átadás esetén kétpéldányos "K" jegyet kell a begyűjtőnek/szállítónak
kiállítania – [Mindkét példány a begyűjtőé – a termelő hitelesített másolati példányt kell,
hogy igényeljen.]
 A szállítójegy tartalmazza
o az átadás dátumát,
o az átadó, szállító/begyűjtő és az átvevő nevét, környezetvédelmi adatait (KÜJ, KTJ,
hatósági engedély számát),
o a telephely címét,
o az átvett hulladék mennyiségét (darabszám, tömeg),
o a veszélyes hulladék rendelet szerinti besorolását
o (hulladék kód) és veszélyességét (R és S mondatok), fizikai állapotát (halmazállapot),
o a veszélyes áruk szállítására vonatkozó megjelöléseket (UN-szám, ADR).
 A SZ/K szállítójegyet átadáskor az átadó illetve a környezetvédelmi megbízott és a szállító
aláírásával igazol.
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Az „SZ/K” kísérőjegyek nem selejtezhetők, nyilvántartásuk, megőrzésük a GMF Védelmi
Iroda feladata.
 Egészségügyi intézmény “SZ” kísérőjegyet tölt ki abban az esetben, ha külső szállító szervezet veszi át a veszélyes hulladékot.
“SZ” és “K” kísérőjegyek a 225/2015.(VIII.07.) Korm.rendelet 2. számú mellékletében találhatók.
A veszélyes hulladékok és a fertőző hulladékok szállításánál a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabály szerint kell eljárni.
A veszélyes hulladékot az ADR szerint kell csomagolni, feliratozni, a gépkocsi vezetőjének
ADR vizsgával kell rendelkeznie, a gépkocsinak meg kell felelnie az ADR műszaki és alaki
előírásainak.

8. HULLADÉKOKKAL KAPCSOLATOS DOKUMENTÁLÁSI KÖVETELMÉNYEK
Az egészségügyi hulladék tulajdonosának feladatai – függetlenül a hulladék típusától (1/2002. (I. 11.)
EüM rendelet)
 A rendelet mellékletében szereplő nyilvántartó lapot kell vezetnie és megküldenie az Csongrád
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Járványügyi Csoportjának (korábban ÁNTSZ illetékes intézetének).
 Hulladékgazdálkodási felelőst kell kijelölni az egészségügyi intézmények közül
o 7. § a. kutató intézménynél, ha a keletkező hulladék az 1000 kg/év mennyiséget meghaladja,
o 7. § b. három vagy ennél több munkahellyel rendelkező járóbeteg-ellátást, illetve alapellátást nyújtó szolgáltatónál,
o 1.§ c. fekvőbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatónál.
 Ezeknél az intézményeknél hulladékkezelési utasítást kell készíteni.

8.1.A hulladékkezelési utasítás
A hulladékkezelési utasításban:
 meg kell nevezni a hulladékgazdálkodásért megfelelő intézkedési jogkörrel rendelkező felelőst, és a belső hulladékgazdálkodási rendszer részfelelőseit,
 funkcionális egységenként rögzíteni kell a veszélyes hulladékok gyűjtési, tárolási, átadási,
szállítási, hasznosítási, illetve ártalmatlanítási rendjét, illetve az ezek betartásáért, valamint
nyilvántartásért és a bejelentési kötelezettség teljesítéséért felelősöket,
Funkcionális egységenként és hulladék fajtánként meg kell adni:
 a keletkező hulladékok csoportjaira vonatkoztatva a mennyiségi és minőségi adatokat a jelen
rendelet 2. §-ában megadott csoportosításban,
 a hulladékok mennyiségének csökkentésére vonatkozó lehetőségeket (pl. szelektív gyűjtés),
 a keletkező hulladékok ártalmatlanításának módját a külön jogszabályban meghatározott elérhető legjobb technika szerint.
Az utasításnak tartalmaznia kell
 az ezen feladatokkal összefüggő speciális oktatás tematikáját,
 a nyilvántartási módját, gyakoriságát,
 az oktatandó személyek körét és a
 rendkívüli helyzetekben szükséges teendőket.

8.2.A hulladék termelőjének, birtokosának kötelezettségei
A 2012. évi 185 Tv. 12.§ (1) A hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében a hulladékbirtokos – amennyire az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható – elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos.

109. SZÁM

EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 3479

A hulladék telephelyen belüli – a környezet veszélyeztetését kizáró módon történő – gyűjtése a külön
jogszabályban meghatározott feltételekkel, környezetvédelmi hatósági engedély nélkül végezhető.

9. HIVATKOZÁSOK
185/2012. tv. A hulladékról
225/2015.(VIII.07) Korm.rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenység szabályairól
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet A hulladékok jegyzéke
1/2002. (I. 11.) EüM rendelet Az egészségügyben keletkező hulladékokkal kapcsolatos tevékenység szabályairól
 45/2012. (V.8.) VM rend.
 2009. évi LVIII. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről





Melléklet: az 1/2002 (I.11.) EüM. rend. szerint
Hulladékkezelési nyilvántartó lap az egészségügyi intézmények részére
humán egészségügyi ellátás, illetve kísérlet/kutatás)
TEAOR: 86- (861 fekvőbeteg ell., 862 járóbeteg ell.)
1. Általános adatok
1.1. Az egészségügyi intézmény neve, címe, telephelye:
1.2. A területileg illetékes ÁNTSZ intézet:
állami=1, önkormányzat=2, vállalkozás=3,
1.3.
Az intézmény tulajdonosa
egyéb=4
állami=1, önkormányzat=2, vállalkozás=3,
1.4.
Az intézmény működtetője
egyéb=4
1.5.
Hulladékgazdálkodásért felelős
van=1, nincs=2 Ha van, neve és beosztása:
1.6.
Rendelőben betegforgalom
esetszám tárgyévben
1.6.1. a rendelő funkciója
1.7.
Fekvőbeteg-intézményben
ágyszám
A veszélyes hulladékra vonatkozóan a kü- igen=1, nem=2
1.8.
lön jogszabály szerinti adatszolgáltatási
kötelezettségnek eleget kell-e tenniük?
1.9.
Szelektív hulladékgyűjtés
van=1, nincs=2
2. Fertőző hulladékok EWC kód: 18 01 03*
2.1.
Mennyisége
kg/év
2.2.
Külön gyűjtő eszköz
van=1, nincs=2
2.2.1. ORKI engedélyes
igen=1, nem=2
2.2.2. térfogata
2-4 liter=1, 5-10 liter=2, >10 liter=3
2.3.
Elszállítás/begyűjtés
van=1, nincs=2
2.3.1. szállítási szerződés
időtartama
2.3.2. szállítás gyakorisága
1-7 nap=1, 8-14 nap=2, 15-30 nap=3
2.4.
Saját elszállítás
kézi elvitel=1, gépkocsival=2
2.4.1. gyakoriság
kétnaponta=1, hetente=2, havonta=3
2.4.2. átvevő
kórház=1, rendelőintézet=2, egyéb=3
2.4.3. befogadási nyilatkozat
van=1, nincs=2
műanyag zsák=1, doboz/badella=2, konté2.5.
Szállítási csomagoló eszköz
ner=3
2.6.
Jelölés a csomagoláson
van=l, nincs=2
2.6.1. sárga színkód (fertőzésveszély jelölése)
van=1, nincs=2
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2.6.2. biológiai veszély jel
van=1, nincs=2
2.6.3. a hulladék tulajdonosának neve és címe van=1, nincs=2
A hulladék átadásának/átvételének bizony- számla=1, szállítólevél=2, veszélyes hulladék
2.7.
latolása
szállítási kísérőjegy=3, egyéb=4
fertőtlenítés=1, fertőtlenítés utáni lerakás=2,
2.8.
A hulladék ártalmatlanítása
égetés=3
2.8.1. az ártalmatlanítást végző neve és címe
3. Vegyi és/vagy fizikai tulajdonság miatt veszélyes hulladékok
3.1.1. EWC kód hulladékonként
megnevezés kg/év
3.1.2.
"
3.1.3. Összes mennyiség
kg/év
3.2.
Külön-gyűjtő edényzet
van=1, nincs=2
3.2.1. térfogata
1 liter=1, 2-3 liter=2, 4-5 liter=3, 6-10 liter=4, >10 liter=5
3.3.
Intézményi gyűjtőhely
gyógyszertár=1, raktár=2, egyéb hely=3
3.4.
Elszállítás/begyűjtés
3.4.1. szállító neve és címe
3.4.2. szerződés időtartama
meghatározott időre=1, eseti=2
3.5.
Jelölés a csomagoló eszközön
van=1, nincs=2
3.5.1. anyagnév
van=1, nincs=2
3.5.2. EWC kód
van=1, nincs=2
3.5.3. a hulladék tulajdonosának neve és címe van=1, nincs=2
A hulladék átadásának/átvételének bizony- számla=1, szállítólevél=2, veszélyes hulladék
3.6.
latolása
kísérő jegy=3
3.7.
A hulladék ártalmatlanítása
előkezelés=1, lerakás=2, égetés=3
3.7.1. az ártalmatlanítást végző neve és címe
4. Települési szilárd hulladék
4.1.
Mennyisége
m3/év, és t/év
4.2.
Elszállítás
helyi közszolgáltatásban=1, saját=2, egyéb=3
4.2.1. az elszállítás gyakorisága
naponta=1, kétnaponta=2, hetente=3
4.3.
Az ártalmatlanítás módja
lerakás=1, égetés=2, komposztálás=3
5. Hasznosításra kerülő hulladékok
5.1.1. EWC kód (hulladékonként)
Megnevezés kg/év
5.1.2. Összes hasznosított hulladék
kg/év
5.2.
A hulladékot átvevő neve, címe
A hulladékkezelési nyilvántartó lapot évente kell kitölteni, és a tárgyévet követő január 10-éig a területileg illetékes ÁNTSZ intézetnek (jelenleg CSMKNSZSZ) kell megküldeni. A nyilvántartó lapot
minden egyes telephelyről, rendelőről külön kell kitölteni.
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11. sz. Melléklet
Anyagmérleg
(veszélyes hulladékot eredményező tevékenységről)

Keletkezett veszélyes hulladék mennyisége (kg)
Vegyszermaradékok
Selejt vagy lejárt szavatosságú gyógyszer

Felhasznált anyagok (kg)
Vegyszer
Gyógyszer
Betegellátáshoz: kötszer, műtéti
felszerelések, injekcióstűk, fecskendők, infúziós szerelékek,
transzfúziós szerelékek, stb.
Állatkísérletekhez használt eszközök, tárgyak, stb.
Összesen: ……… (kg)

Egészségügyi fertőző hulladékok
tevékenység

Egészségügyi fertőző hulladék
Összesen: ……… (kg)
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12. sz. Melléklet
Veszélyes hulladék képződésének bejelentése
(309/2014 (XII.11.) Korm. rendelet szerint
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13. sz. Melléklet
A légszennyező pontforrás és diffúz forrás engedélyezéséhez szükséges kérelem tartalmi követelményei
5. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez
1. a létesítmény, illetve technológia telepítési helyének jellemzői,
2. helyszínrajz a légszennyező források bejelölésével,
3. a tervezett tevékenység leírása, az épület, építmény, berendezés (a továbbiakban együttesen:
létesítmény) légszennyező forrásainál alkalmazott technológia ismertetése,
4. a létesítményben, illetve a technológiában felhasznált nyersanyagok, segédanyagok és egyéb
adalékanyagok, valamint az energiahordozók minőségi jellemzői és mennyiségi adatai,
5. a létesítményben, illetve a technológiában termelt energia, késztermékek minőségi jellemzői és
mennyiségi adatai,
6. a létesítmény, illetve technológia légszennyező forrásai,
7. a létesítmény, illetve technológia várható kibocsátásai a környezeti elemekbe, a kibocsátások
mennyiségi és minőségi jellemzői, a környezetre gyakorolt lényeges hatások,
8. a kibocsátások megelőzését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését szolgáló technológiai
eljárások és egyéb műszaki megoldások,
9. ahol szükséges, a létesítményben, illetve a technológiában a hulladékok keletkezését megelőző, vagy csökkentő tervezett intézkedések,
10. további intézkedések, amelyek az energiahatékonyságot, a biztonságot, a szennyezések megelőzését szolgálják,
11. a kibocsátások folyamatos ellenőrzését biztosító intézkedések,
12. annak bemutatása, hogy az alkalmazott technológia, termelési eljárás megfelel az elérhető
legjobb technikának,
13. a hatásterület lehatárolása,
14. az 1-12. pontokban részletezettek közérthető összefoglalása.
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14-15. sz. Melléklet
Légszennyező pontforrások bejelentése
a 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet szerint
I. Pontforrás alapbejelentése LAL
II. Pontforrás légszennyezés mértéke bejelentés LM (éves jelentés)
A Mellékletekhez tartozó adatlapok letöltése és bejelentése az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) honlapjáról elektronikus úton történik
a létesítménygazdálkodási igazgató által megbízott munkatársaknak adott hivatalos megbízás alapján.
Védelmi Iroda környezetvédelmi munkatárs,
Műszaki és Beruházási Igazgatóság irodavezető-helyettes
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16. sz. Melléklet

A hűtőkörönként legalább 3 kg ózonkárosító és/vagy üvegházhatást okozó hűtőközeget tartalmazó berendezésre vonatkozó adatok
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17. sz. Melléklet
Szennyvíz kibocsátási engedélykérelem tartalmi követelményei
(3. számú melléklet a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez)
A) A tartalmi követelményekre vonatkozó általános előírások
A szennyvízkibocsátás engedélyezéséhez az e rendelet 21. § (1)-(3) bekezdéseiben előírt engedélyezési eljárás során a külön jogszabályok szerinti engedélykérő dokumentáció tartalmi követelményeire
vonatkozó előírásokat csak új létesítmények vízjogi engedélyezése, új és meglévő létesítmények egységes környezethasználati engedélyezése és meglévő létesítmények felülvizsgálata során kell teljesíteni, továbbá az engedélykérelemnek tartalmaznia kell a B) fejezet szerint meghatározott adatokat is.
B) Meglévő létesítményből kibocsátók engedélyének (vízjogi üzeméltetési, környezetvédelmi, működési, egységes környezethasználati) szennyvízkibocsátással kapcsolatos megújításához, illetve meglévő, a 21. § (3) bekezdés szerinti kibocsátást folytatók kibocsátási határértékeinek megállapításához az
e rendelet hatálybalépése után benyújtott engedélykérő dokumentációnak a következő adatokat, tervrészleteket kell tartalmaznia:
1. Általában szükséges adatok minden kibocsátóra értelemszerűen vonatkoztatva
1.1. A külön jogszabályban meghatározott adatok.
1.2. Termelő üzemekből kibocsátók termelésre, gyártástechnológiára vonatkozó, az 1.1. pontban előírtakon túli, egyéb jellemző adatai:
a) a szennyvíz keletkezését eredményező gyártástechnológia, a felhasznált alap- és segédanyagok, az
ezekkel összefüggő - az anyagokban előforduló - károsító anyagok fajtái. A termelés jellemző volumen
adata, illetőleg a termelési kapacitás;
b) a termelési időszakok időtartama;
c) a szennyvíz keletkezését befolyásoló munkarend, az éves üzemnapok száma;
d) idényben vagy időszakosan működő kibocsátóknál az aktuális idény vagy időszak tartama, jellemzői;
e) több műszakban, eltérő technológiákkal üzemelő kibocsátóknál a szennyvíz műszakonkénti megoszlása;
f) a vízveszteségnek az alkalmazott technológia jellemzői alapján mért vagy számított mértéke;
g) amennyiben az adott gyártási technológiára vonatkozóan a külön jogszabályban technológiai határértékek vannak érvényben, meg kell adni, hogy a folytatott (vagy folytatni kívánt) tevékenység(ek)
a jogszabály mellékletében szereplő technológiák melyikével azonosítható (sorszám és pontos megnevezés megjelölésével);
h) több - technológiai határértékkel bíró - gyártási technológia esetében a szennyvízmennyiség megadása technológiai bontásban, m3/nap mértékegységben. Amennyiben a technológiai határérték(ek) a
felhasznált anyag vagy termék egységére vetített szennyező anyag mennyiségben van megadva (kg/t),
akkor szükséges a felhasznált anyag vagy előállított termék mennyiségének megadása technológiánként.
1.3. Közvetlen bevezetést folytató kibocsátások esetében a befogadó jellemző adatai:
a) megnevezése,
b) vízhozamának jellemzői,
c) vízminőség-védelmi területi kategória szerinti besorolása,
d) a közvetlen bevezetés helyének szelvényszáma, EOV koordinátái,
e) a bevezetés jellegének (parti, sodorvonali, hígulási) leírása.
1.4. Szennyvíztisztító telepről való kibocsátással folyatott közvetlen bevezetés esetén szükséges
egyéb adatok:
a) a tisztítótelep lakott területtől való távolsága,
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b) a tisztító telepről való kibocsátásra vonatkozó érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyének másolata,
c) az üzemelés (szennyvíztisztítás) megkezdésének időpontja,
d) az engedély jogerőre emelkedését követő érdemi, a szennyvíztisztítás hatékonyságát befolyásoló
változások ismertetése,
e) a szennyvíztisztító mértékadó kapacitás (m3/d; LE),
f) a szennyvíztisztító telep jellemző szennyező anyag terhelése,
g) a szennyvíztisztítási technológia leírása,
h) az üzemelő tisztító műtárgyak ismertetése,
i) a szennyvíztisztítás hatásfoka,
j) a keletkező iszap mennyiségi, minőségi adatai, kezelése, végleges elhelyezése.
1.5. A szennyvíz-előkezelő és szennyvíztisztító létesítmények üzemeltetési és kárelhárítási szabályzatának leírása
1.6. A kibocsátás szabályozására vonatkozó, a kibocsátó kérelmét, javaslatát tartalmazó adatok
a) egyedi kibocsátási határérték kérelmére és a kérelem alátámasztására vonatkozó adatok, ismertetések;
b) a szennyvízkibocsátás ellenőrzésére vonatkozó adatok
- mintavételi helyek (önellenőrzési és hatósági mintavétel a nyers szennyvíz és a kibocsátott szennyvíz ellenőrzésére),
= keletkezési helyre előírt technológiai határérték ellenőrzési helye,
= elkeveredés előtti helyre előírt technológiai határérték ellenőrzési helye,
= közcsatornába vagy közös üzemi csatornába vezetésre előírt határérték ellenőrzési helye,
= felszíni víz befogadóba való közvetlen bevezetésre előírt kibocsátási határérték ellenőrzési helye,
- önellenőrzést végző laboratórium megnevezése.
1.7. Benyújtandó egyéb tervrészletek, adatok:
a) átnézetes helyszínrajz,
b) telephely részletes helyszínrajz, a szennyvízelvezető, előkezelő, tisztító létesítményekkel,
c) a szennyvíz-előtisztító, illetve tisztító technológia működési hossz-szelvény,
d) szennyvízre, szennyvíziszapra vonatkozó - lehetőleg - akkreditált laboratórium által elvégzett önkontroll vizsgálati eredmények,
e) kapcsolódó engedélyek másolatai (alkalmazási-, környezetvédelmi-, vízjogi-, ÁNTSZ stb.),
f) az eddig előfordult üzemzavarok, havária események rövid ismertetése.
2. Egyes vízi létesítményekből való kibocsátás esetén az 1.1., 1.3-1.7. pontokban előírtak értelemszerű megadásán túl az engedélykérő dokumentációhoz a következőket is csatolni kell:
2.7. Települési szennyvíztisztítóból való kibocsátás esetén
a) a telep lakos egyenértékben (60 g BOI5
b) nitrifikációra vonatkozó adatok, műtárgyak, tartózkodási idők, berendezések,
c) denitrifikációra vonatkozó adatok, műtárgyak, tartózkodási idők, berendezések, használt vegyszerek megnevezése, mennyisége,
d) foszfor eltávolításra vonatkozó adatok, műtárgyak, tartózkodási idők, berendezések, használt
vegyszerek megnevezése, mennyisége,
e) a telep lakosegyenértékben (60 g BOI5
f) csatornamű hulladékok mennyiségére, minőségére, kezelésére vonatkozó adatok.
2.8. Szivattyútelepről való közvetlen bevezetést folytató kibocsátás esetén
a) felszíni vízbe való bevezetésre vonatkozó érvényes vízjogi üzemeltetési engedély másolata,
b) az engedély jogerőre emelkedését követő érdemi, a kibocsátást befolyásoló változások ismertetése,
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c) a kibocsátott szennyvíz mennyiségére és minőségére vonatkozó (önellenőrzési) adatok,
d) egyéb csatornamű hulladékok mennyiségére, minőségére és ártalmatlanítására vonatkozó adatok,
e) üzemeltetési szabályzat,
f) kárelhárítás szabályzat.
2.9. A végpontján szennyvíztisztító teleppel nem rendelkező szennyvízelvezető hálózatból (szabadkiömlőből) való közvetlen bevezetés esetén
a) a kibocsátási pont érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyének másolata,
b) az engedély jogerőre emelkedését követő érdemi, a kibocsátást befolyásoló változások ismertetése,
c) a kibocsátott szennyvíz mennyiségére és minőségére vonatkozó (önellenőrzési) adatok,
d) kárelhárítási szabályzat.
3. Amennyiben a meglévő létesítményből kibocsátást folytató vízjogi engedélyköteles kibocsátó
nem rendelkezik érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel az 1., 2. fejezetekben előírtak értelemszerű
alkalmazásával megadott adatokon túl a következőket is csatolni kell az engedélykérő dokumentációhoz:
3.7. Amennyiben a kibocsátó már nyújtott be engedélykérelmet, de annak elbírálására még nem került sor
a) szennyvíztisztító telepről való kibocsátás esetén
aa) a vízjogi létesítési engedély másolata,
ab) a benyújtott engedélykérő levél másolata,
ac) a hatóság által előírt hiánypótlás;
b) szivattyútelepről való, illetve szabadkiömlőből való közvetlen bevezetés esetén
ba) a benyújtott engedélykérő levél másolata,
bb) a hatóság által előírt hiánypótlás.
3.8. Amennyiben a kibocsátó nem nyújtott be engedélykérelmet
a) szennyvíztisztító telepről vagy szennyvíz-előtisztító (kezelő) létesítményből való kibocsátás esetében
- a külön jogszabályban előírtak;
b) szivattyútelepről való közvetlen bevezetés esetében
- a vízgyűjtőterület jellemzése,
- a vízgyűjtőterületen működő, a környezetre potenciális veszélyt jelentő, nagyobb ipari szennyvízkibocsátók megnevezése, ezen kibocsátók szennyvizeinek jellemzése,
- a vízgyűjtőterületen leeresztett települési folyékony hulladék mennyisége, minősége,
- a szivattyútelep műtárgyainak és berendezéseinek leírása, vázlatrajza;
c) szabadkiömlőből való közvetlen bevezetés esetében
- a vízgyűjtőterület jellemzése,
- a vízgyűjtőterületen működő, a környezetre veszélyt jelentő, nagyobb ipari szennyvízkibocsátók
megnevezése, ezen kibocsátók szennyvizeinek jellemzése,
- a vízgyűjtőterületen leeresztett települési folyékony hulladék mennyisége, minősége.
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18. sz. Melléklet
A vízszennyező anyagok indikatív listája és a felszíni vizekre veszélyes anyagok köre
(1. számú melléklet a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez)
A) A fő szennyező anyagok indikatív listája
1. Szerves halogén vegyületek és olyan anyagok, amelyek ilyen vegyületeket alkothatnak a vízi környezetben.
2. Szerves foszforvegyületek.
3. Szerves ónvegyületek.
4. Anyagok és készítmények, vagy ezek lebomlási termékei, amelyekről bebizonyosodott, hogy karcinogén vagy mutagén tulajdonságokkal rendelkeznek, vagy pedig olyan tulajdonságokkal, amelyek kedvezőtlen hatással vannak a szteroidogén, thyroid, szaporodási vagy endokrin függő funkciókra a vízikörnyezetben vagy azon keresztül.
5. Perzisztens szénhidrogének és perzisztens vagy bioakkumulációra hajlamos szerves toxikus anyagok.
6. Cianidok.
7. Fémek és vegyületeik.
8. Arzén és vegyületei.
9. Biocidok és növényvédő szerek.
10. Szuszpenzióban levő anyagok.
11. Az eutrofizációt elősegítő anyagok (különösen a nitrátok és a foszfátok).
12. Az oxigénháztartásra kedvezőtlen hatással levő anyagok (és az olyan paraméterekkel mérhetők,
mint a BOI és KOI).
B) Az I. vagy II. listába tartozó anyagok, anyagcsoportok
I. listába tartozó anyagok
1. Higany
2. Kadmium
3. Hexaklórciklohexán (HCH)
4. Széntetraklorid
5. DDT
6. Pentaklórfenol
7-10. Aldrin, Dieldrin, Endrin, Izodrin
11. Hexaklórbenzol
12. Hexaklórbutadién
13. Triklórmetán (kloroform)
14. 1,2-diklóretán
15. Triklóretilén
16. Perklóretilén
17.Triklórbenzol
II. listába tartozó anyagok, anyagcsoportok
1. Fémek és vegyületeik
2. Biocidek és az I. listában nem szereplő származékaik
3. A vízi környezetből emberi fogyasztásra kinyert termékekben káros íz- és/vagy szaghatást okozó
anyagok és a vízben ilyen anyagokat előidéző vegyületek
4. A szilícium mérgező vagy nem lebomló szerves vegyületei, továbbá a vízben ilyen vegyületeket
alkotó anyagok, kivéve azokat, amelyek biológiailag ártalmatlanok, vagy a vízben rövid idő alatt
ártalmatlan anyagokká alakulnak át
5. Szervetlen foszforvegyületek és elemi foszfor
6. Lebomló ásványolajok és kőolaj eredetű szénhidrogének
7. Cianidok és fluoridok
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8. Az oxigénháztartást károsan befolyásoló anyagok, elsősorban ammónia, nitritek
9. Azbeszt
C) A következőkben felsorolt I. listába tartozó anyagok kibocsátása tilos
1. Hexaklór-ciklohexán (HCH)
2. Aldrin
3. Dieldrin
4. Endrin
5. Isodrin
6. DDT
7. Pentaklórfenol
D) A következőkben felsorolt I. listába tartozó anyagok kibocsátása az alábbi technológiákból tilos
1. Széntetraklorid
1.1. Széntetraklorid gyártás perklórozással (mosást is tartalmazó eljárások és mosással nem járó
eljárások)
1.2. Klórmetánok gyártása metán klórozással (beleértve a nagynyomású elektrolitikus klórfejlesztést) és metanolból
1.3.
Klórozott fluorozott szénhidrogének (CFC) gyártása
1.4.
Széntetrakloridot oldószerként felhasználó üzemek (a termékbe való beépülés nélkül)
1.5.
Minden egyéb gyártási technológia
2. Hexaklórbenzol (HCB)
2.1.
HCB gyártása és feldolgozása
2.2.
Perklóretilén (PER) és széntetraklorid (CC14) gyártása perklórozással
2.3.
Triklóretilén gyártása és/vagy perklóretilén gyártása más eljárással
2.4.
Kvintozént és teknazént gyártó üzemek
3. Hexaklórbutadién (HCBD)
3.1.
Perklóretilén (PER) és széntetraklorid (CC14) gyártása perklórozással
3.2.
Triklóretilén gyártása és/vagy perklóretilén gyártása más eljárással
4. Kloroform (CHC13)
4.1.
Klórmetánok gyártása metanolból vagy metanol és metán keverékéből
4.2.
Klórmetánok gyártása metán klórozásával
4.3.
Klórozott fluorozott szénhidrogének (CFC) gyártása
5. Triklóretilén (TRI)
5.1.
Triklóretilén (TRI) és perklóretilén (PER) gyártása
6. Perklóretilén (PER)
6.1.
Triklóretilén (TRI) és perklóretilén (PER) gyártása (TRI-PER) eljárással
6.2.
Széntetraklorid és perklóretilén gyártása (TETRA-PER) eljárás
6.3.
Klórozott fluorozott szénhidrogének (CFC) gyártása
7. Triklórbenzol (TCB)
7.1.
TCB gyártása hexaklórciklohexán (HCH) dehidroklórozásával és/vagy TCB feldolgozása
7.2.
Klórbenzol gyártása és/vagy feldolgozása benzol klórozásával
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E) Az elsőbbségi és elsőbbségi veszélyes anyagok, anyagcsoportok listája
Sor
szám

CAS szám

1

EU szám

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

15972-60-8
120-12-7
1912-24-9
71-43-2
n.a.3
7440-43-9
85535-84-8
470-90-6
2921-88-2
107-06-2
75-09-2
117-81-7
330-54-1
115-29-7
959-98-8
206-44-0
118-74-1
87-68-3
608-73-1
58-89-9
34123-59-6
7439-92-1
7439-97-6
91-20-3
7440-02-0
25154-52-3
104-40-5
1806-26-4
140-66-9
608-93-5
87-86-5
n.a.

240-110-8
204-371-1
217-617-8
200-753-7
n.a.
231-152-8
287-476-5
207-432-0
220-864-4
203-458-1
200-838-9
204-211-0
206-354-4
204-079-4
n.a.
205-912-4
204-273-9
201-765-5
210-158-9
200-401-2
251-835-4
231-100-4
231-106-7
202-049-5
231-111-4
246-672-0
203-199-4
217-302-5
n.a.
210-172-5
201-778-6
n.a.

50-32-8
205-99-2
191-24-2
207-08-9
193-39-5
122-34-9
688-73-3
36643-28-4
12002-48-1

200-028-5
205-911-9
205-883-8
205-916-6
205-893-2
204-535-2
211-704-4
n.a.
234-413-4

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)

(29)
(30)
(31)

2

Elsőbbségi veElsőbbségi anyagok, anyagcsoporszélyes anyagok,
tok neve*
anyagcsoportok
Alaklór
Antracén
Atrazin
Benzol
X
Brómozott difeniléterek**
Kadmium és vegyületei
X
**
X
C10-13 –klóralkánok
Klórfenvinfosz
Klórpirifosz
1,2-diklóretán
Diklórmetán
Di(2-etilhexil)ftalát
Diuron
Endoszulfán
(alfa-endoszulfán)
Fluorantén
Hexaklórbenzol
X
Hexaklórbutadién
X
Hexaklórciklohexán
X
(gamma izomer, Lindán)
Izoproturon
Ólom és vegyületei
Higany és vegyületei
X
Naftalin
Nikkel és vegyületei
Nonilfenolok
X
(4-p-nonilfenol)
Oktilfenolok
(p-terc-oktilfenol)
Pentaklórbenzol
X
Pentaklórfenol
Policiklikus aromás szénhidrogéX
nek
(Benz(a)pirén),
(Benz(b)fluorantén),
(Benz(g,h,i)perilén),
(Benz(k)fluorantén),
(Indeno(1,2,3-cd)pirén)
Simazin
Tributil-ón vegyületek
X
(Tributil-ón-kation)
Triklórbenzolok
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Sor
szám
(32)
(33)

1

CAS szám
120-82-1
67-66-3
1582-09-8

2

EU szám
204-428-0
200-663-8
216-428-8

Elsőbbségi veElsőbbségi anyagok, anyagcsoporszélyes anyagok,
tok neve*
anyagcsoportok
(1,2,4-triklórbenzol)
Triklórmetán (kloroform)
Trifluralin

(*) A táblázatban, ahol anyagcsoport szerepel, az anyagcsoportra tipikusan jellemző
egyedi vegyületek, mint indikatív paraméterek, vannak feltüntetve (zárójelben, sorszám
nélkül).
(**) Ez az anyagcsoport számos egyedi komponenst tartalmaz. Jelenleg konkrét vegyület, mint indikatív paraméter, még nem adható meg.
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19.sz. Melléklet

Felszín alatti vízbázis védelem (FAVI) bejelentőlap
Országos Környezetvédelmi Információs rendszer (OKIR) elektronikus felülete (FAVI Adatlap)
Az elektronikus bejelentésre jogosult személy: Műszaki és Beruházási Iroda megbízott munkatársa
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20. sz. Melléklet

Védendő épületek és objektumok

sorszám

1. Melléklet Szegedi Tudományegyetem kezelésében levő műemlék épületek adatai

épület
jelenleg

1 ÁOK GH

épület régen

örökségvédelmi
bírság

Cím

rendelet

dátum

építés
éve

tervező

1880

Meixner
Károly

neoreneszánszeklektikus

Rerrich
Béla
Rerrich
Béla

posztromantikuskoramodern
posztromantikuskoramodern

Bachó
Viktor

neoreneszánszeklektikus

Rerrich
Béla
Pick Móric
Tóbiás
László
Szkalniczky
Antal

posztromantikuskoramodern

267822509/1958

Raichl J.
Ferenc

szecessziós

Elméleti
2 Intézetek
Kémia
3 épülete

huszárlaktanya Tisza Lajos krt 107Semmelweis u 2.
szemináriumDóm tér 10-12
Egyetem
szemináriumDóm tér 7-8.
Egyetem

Bólyai
4
épület

piarista rendház

Aradi V tere 1-Tisza
Lajos krt 86.

II.kat.

3728/3

2648-5730/1965

1886

Fizika
5 épülete

szemináriumEgyetem

Dóm tér 9.

I.kat.

3728/4

265222509/1958

1920-30

szemináriumEgyetem

Tisza Lajos krt 109.

I.kat.

3724

minisztériumi elbírálás alatt

1910

főreáltanoda

Dugonics tér 13.

II.kat.

3762

8890/1968

1968.02.15

1872

Szentháromság u 2.Tisza Lajos krt 99.

II.kat.

3506

4/2007(II.9.)

2007.02.09

1910-11

6 Márer ház
Központi
7 épület
8

Ságvári
Raichl palota
Gimnázium

stílus

helyrajzi szám

II.kat.

3719

I.kat.

3729

I.kat.

3728/1

265222509/1958
265222509/1958

1920-30
1920-30

neoreneszánszeklektikus

2. Melléklet Szegedi Tudományegyetem kezelésében levő műemlék jellegű területek adatai
sorszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

cím
Kálvária sgt 1.
Tisza Lajos krt 79
Szentháromság u 2
Boldogasszony sgt 3
Tisza Lajos krt. 103.
Tisza Lajos krt. 105.
Tisza Lajos krt 107.
Korányi fasor 14-15
Dóm tér 7-8
Aradi vértanúk tere 1.
Dóm tér 9.
Rerrich Béla tér 1.
klinikapark észak
Apáthy u 4.
Tisza Lajos krt 64-66.
Dugonics tér 13
Zrínyi u 9/b
Zrínyi u 9/a
Eötvös u 6.
Árpád tér 2.
Feketesas u 28.
Tisza Lajos krt. 54.

terület m2
1955
1884
1098
2365
3589
7428
3228
17986
1582
2613
1057
3701
34869
1154
1354
2408
294
405
1112
1254
1329
1373

helyrajzi
szám
3185
3435
3506
3507
3716
3717
3719
3724
3728/1
3728/3
3728/4
3728/6
3729
3737/3
3754
3762
3769
3770
3771
3772
3895
3911

rendelet
9/2006 (IX.25.)OKM rendelet
9/2006 (IX.25.)OKM rendelet
9/2006 (IX.25.)OKM rendelet
9/2006 (IX.25.)OKM rendelet
9/2006 (IX.25.)OKM rendelet
9/2006 (IX.25.)OKM rendelet
9/2006 (IX.25.)OKM rendelet
9/2006 (IX.25.)OKM rendelet
9/2006 (IX.25.)OKM rendelet
9/2006 (IX.25.)OKM rendelet
9/2006 (IX.25.)OKM rendelet
9/2006 (IX.25.)OKM rendelet
9/2006 (IX.25.)OKM rendelet
9/2006 (IX.25.)OKM rendelet
9/2006 (IX.25.)OKM rendelet
9/2006 (IX.25.)OKM rendelet
9/2006 (IX.25.)OKM rendelet
9/2006 (IX.25.)OKM rendelet
9/2006 (IX.25.)OKM rendelet
9/2006 (IX.25.)OKM rendelet
9/2006 (IX.25.)OKM rendelet
9/2006 (IX.25.)OKM rendelet

megjegyzés
720/1955 tulajdoni hányad

88/200 tulajdoni hányad
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3. Melléklet Szegedi Tudományegyetem kezelésében levő helyi védelem alá tartozó területek
adatai
sorszám
1
2
3
4
5
6

terület m2

cím
Szeged, Lövölde u 42.
Szeged, Lövölde u 42.
Szeged, Lövölde u 42.
Szeged, Kertész u 2.
Szeged, Erzsébet Liget
Szeged, Erzsébet Liget

105545
1746
5494
57550
1364
5127

helyrajzi
szám
2106
2108
2110
2136/1
236/3
237

dátum

rendelet
67/2007.XII.20. Kgy.
67/2007.XII.20. Kgy.
67/2007.XII.20. Kgy.
67/2007.XII.20. Kgy.
55/2005.XI.17. Kgy.
55/2005.XI.17. Kgy.

2008.január 1.
2008.január 1.
2008.január 1.
2008.január 1.
2006.január 1.
2006.január 1.

4. Melléklet Szegedi Tudományegyetem kezelésében levő helyi védelem alá tartozó épületek adatai
sorszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

épület jelenleg
oktatási épület
oktatási épület
Béke épület
oktatási épület
oktatási épület
gimnázium
oktatási épület
Irinyi épület
Szülészeti Nőgyógyászati klinika
Fül- Orr- Gégészeti és
Fej- Nyaksebészeti klinika
Gyermekgyógyászati
klinika
II.Belgyógyászati klinika és Kardiológiai Központ, Bőrgyógyászati és
Allargológiai klinika
I. Belgyógyászati klinika
oktatási épület
Szemészeti klinika,
Onkológiai klinika
Sebészeti klinika
Fogászati klinika BELSŐ UDVARI RÉSZ IS
VÉDETT
kutató intézet
kutató intézet
oktatási épület
oktatási épület

helyrajzi
szám
Temesvári krt 31.
233
Mars tér 7.
25607
Rerrich Béla tér 1
3728/6
Kálvária sgt. 1.
3185
Tisza Lajos krt 79-81.
3435
Tisza Lajos krt 99.
3507
Boldogasszony sgt 6.
3715
Tisza Lajos krt 103
3716
cím

rendelet

dátum

építés
éve
1920
1898
1952

55/2005.XI.17. Kgy.
55/2005.XI.17. Kgy.
55/2005.XI.17. Kgy.
55/2005.XI.17. Kgy.
55/2005.XI.17. Kgy.
55/2005.XI.17. Kgy.
55/2005.XI.17. Kgy.
55/2005.XI.17. Kgy.

2006. január 1.
2007. január 1.
2006. január 1.
2006. január 1.
2007. január 1.
2006. január 1.
2006. január 1.
2006. január 1.

Tisza Lajos krt 105.

3717 55/2005.XI.17. Kgy.

2006. január 1.

1927

Tisza Lajos krt 111.

3724 55/2005.XI.17. Kgy.

2006. január 1.

1949

Korányi fasor 14-15

3724 55/2005.XI.17. Kgy.

2006. január 1.

1927

Korányi fasor 6.

3729 55/2005.XI.17. Kgy.

2006. január 1.

1927

Korányi fasor 8.
Korányi fasor 9.

3729 55/2005.XI.17. Kgy.
3729 55/2005.XI.17. Kgy.

2006. január 1.
2006. január 1.

1927
1927

Korányi fasor 10-11..
Pécsi u. 6..

3729 55/2005.XI.17. Kgy.
3729 55/2005.XI.17. Kgy.

2006. január 1.
2007. január 1.

1927
1927

Tisza Lajos krt 64-66.
Zrínyi u 9/b
Zrínyi u 9/a
Árpád tér 2.
Tisza Lajos krt. 54.

3754
3769
3770
3772
3911

2008. január 1.
2009. január 1.
2010. január 1.
2011. január 1.
2012. január 1.

1937
1906
1906
1859
1885

55/2005.XI.17. Kgy.
55/2005.XI.17. Kgy.
55/2005.XI.17. Kgy.
55/2005.XI.17. Kgy.
55/2005.XI.17. Kgy.

1937
1893
1905
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5. Melléklet Szegedi Tudományegyetem kezelésében levő helyi védelem alá tartozó park
adatai
sorszám

épület jelenleg

1 klinikapark észak

cím
Korányi fasor 6-12.

helyrajzi
szám
3729

rendelet
55/2005.XI.17. Kgy.

dátum
2006. január 1.

6. Melléklet Szegedi Tudományegyetem kezelésében levő helyi védelem alá tartozó sarokbeépítések adatai
sorépület jelenleg
szám
1
oktatási épület
2
kollégium
3
oktatási épület

cím
Temesvári krt 31.
Apáthy u 4.
Eötvös u 6.

helyrajzi
szám
233
3737/3
3771

rendelet

dátum

55/2005.XI.17. Kgy. 2006. január 1.
55/2005.XI.17. Kgy. 2006. január 1.
55/2005.XI.17. Kgy. 2007. január 1.

építés
éve
1920
1983
1926

7. Melléklet Szegedi Tudományegyetem kezelésében levő helyi védelem alá tartozó térfal
adatai
sorszám
1
2
3
4
5
6
7

épület jelenleg

cím

oktatási épület
oktatási épület
kollégium
kutatóintézet
kutatóintézet
oktatási épület
oktatási épület

Tisza Lajos krt 79-81.
Dóm tér 13.
Apáthy u 4.
Zrínyi u 9/b
Zrínyi u 9/a
Eötvös u 6.
Árpád tér 2.

helyrajzi
szám
3435
3729
3737/3
3769
3770
3771
3772

rendelet
55/2005.XI.17. Kgy.
55/2005.XI.17. Kgy.
55/2005.XI.17. Kgy.
55/2005.XI.17. Kgy.
55/2005.XI.17. Kgy.
55/2005.XI.17. Kgy.
55/2005.XI.17. Kgy.

dátum
2004. január 1.
2005. január 1.
2006. január 1.
2005. január 1.
2006. január 1.
2007. január 1.
2007. január 1.

építés
éve
1979
1983
1979
1983
1926
1926
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Munkavédelmi Szabályzat
Bevezető rendelkezések
A munkavédelem: a szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munka-egészségügyi követelmények,
valamint e célnak megvalósítására szolgáló szervezési, intézményi előírások rendszere és azok végrehajtása.
A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.),
valamint a végrehajtására kiadott rendeletek alapján a munkavédelem szervezetére és a munkavédelmi feladatokra,
valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei megvalósítási módjára az alábbi
szabályzatot alkotja.

1. fejezet: Általános rendelkezések
1.1. Jelen szabályzat
– területi hatálya kiterjed:
• a Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban Egyetem ) tulajdonában, kezelésében lévő, illetőleg az Egyetem
által üzemeltetett, bérelt létesítményekre, területekre, az Egyetem valamennyi szervezeti egységére;
– személyi hatálya kiterjed:
• az Egyetem teljes, vagy részmunkaidős közalkalmazotti, további jogviszonyban, vagy egyéb munkavégzésre
irányuló szerződéses, megbízásos jogviszonyban álló személyekre, szervezett munkavégzés keretében munkát
végzőkre (a továbbiakban: munkavállaló);
• az Egyetemnél továbbképzésben lévő, munka melletti képzésben résztvevő, szakmai gyakorlatát töltő, másutt
munkaviszonyban álló személyekre;
• szabályozott feltételek mellett a munkavégzés közelében tartózkodó, de az Egyetemmel munkaviszonyban
nem álló személyekre (pl. látogatók, vendégek, kollégiumi szálláshelyet igénybe vevő, az Egyetem területén
jogosultan (szerződés, megbízás, engedély stb.) alapján ideiglenesen, vagy állandóan foglalkoztatott külső
munkavállalókra, személyekre stb.);
• az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló személyekre, az Egyetem által fenntartott, üzemeltetett, vagy bérelt
kollégiumokban elszállásolt hallgatókra, függetlenül attól, hogy az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban
állnak-e;
 az Egyetemnél gyakorlati oktatás, kötelező szakmai gyakorlat, szünidei munkavégzés
keretében
foglalkoztatott felső- és középfokú oktatási intézmények nappali tagozatos hallgatóira, tanulóira, valamint a
szakmunkás tanulókra.
 a szervezett társadalmi munka keretében végzett munkát végző személyekre
 szerződés alapján a munkaerő-kölcsönzés alkalmával munkát végző személyekre
1.2. A Szegedi Tudományegyetem Munkavédelmi Szabályzata (a továbbiakban MvSz. ) időbeli hatálya határozatlan időre
szól és visszavonásig érvényes. A hatálybalépés időpontjában, a korábban kiadott MvSz érvényét veszti.
1.3. Mvt. 40. ( 2 ) Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg
foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében
tartózkodókra az veszélyt ne jelentsen. Az összehangolás keretében különösen az egészséget és biztonságot érintő
kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről az érintett munkavállalókat és munkavédelmi képviselőiket, illetőleg a
munkavégzés hatókörében tartózkodókat tájékoztatni kell. Az összehangolás megvalósításáért a Polgári
Törvénykönyv szerinti fővállalkozó, ennek hiányában bármely más olyan személy vagy szervezet, aki, illetve amely a
tényleges irányítást gyakorolja, vagy a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az a felelős, akinek
az érdekében a munkavégzés folyik.
Az előzetes egyeztetést legkésőbb a munkák megkezdése előtt, és a munkavégzés időtartama alatt szükség szerint el
kell végezni.
1.4. Az ionizáló sugárzást kibocsátó anyagokkal és készülékekkel történő biztonságos munkavégzés előírásait az Egyetem
Sugárvédelmi Szabályzata tartalmazza
1.5. A környezetvédelmi tevékenységével kapcsolatos feladatokat az Egyetem Környezetvédelmi Szabályzata tartalmazza,
külön kiemelve a veszélyes hulladékok gyűjtésével, tárolásával, elszállításával összefüggő feladatokat.
Munkavédelmi szempontú veszélyességi osztályba sorolás
Az Mvt. és a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 2 sz. melléklete alapján:
– II. veszélyességi osztály
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– gazdasági tevékenység megnevezése felsőfokú oktatás:
- ágazati számjel: 8542
– 1000 munkavállaló felett
besorolása: II/e.
2. fejezet: Ügyrend
A munkavédelmi tevékenység célja és alapvető feladata
2.1. Az Egyetem Munkavédelmi Szabályzatának célja az Egyetemen folyó biztonságos, egészséget nem veszélyeztető
munkavégzés, oktató tevékenység, feltételeinek egyetemi szabályozása a jogszabályi előírások alapján.
2.2. Az Egyetemen a munkavédelmi tevékenységet irányító személyek és a munkavédelmi szervezet tagjai a
munkavédelmi feladatainak ellátása során együttműködnek a Közalkalmazotti Tanáccsal, az Érdekegyeztető Tanács
Munkavállalói Oldalával és a Munkavédelmi Bizottsággal.
A munkavédelemben közreműködő személyek feladat- és hatásköre
2.3. A rektor és kancellár munkavédelmi feladatai:
2.3.1. A rektor mint egyszemélyi felelős az Mvt. szerint gondoskodik a munkavédelem fejlesztéséről, a biztonságos
és egészséget nem veszélyeztető munkavégzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételekről.
2.3.2. A munkavédelmi feladatok végrehajtásában együttműködik a kancellárral és az érdekképviseleti szervek
képviselőivel.
2.3.3. A rektor és a kancellár az egységes és átfogó megelőzési munkavédelmi stratégiai terven keresztül biztosítja
az Egyetem elkötelezettségét a biztonságosabb munkavégzés és egészségesebb munkaviszonyok
megvalósítása érdekében.
2.3.4. A rektor és a kancellár munkavédelmi előírások megszegőivel szemben jogosult eljárást kezdeményezni.
2.3.5. A rektor és a kancellár gondoskodik arról, hogy a hatósági ellenőrzések során feltárt hiányosságok
megszüntetésre kerüljenek.
2.3.6. A rektor és a kancellár a külső gazdálkodó szervezetekkel kötött szerződések keretében gondoskodik a
munkavédelmi előírások betartásáról.
A kancellár munkavédelmi feladatai:
2.3.7. Gondoskodik az Egyetem műszaki, üzemeltetési, szolgáltatási feladatainak ellátásáról, irányítja ezen területek
működését.
2.3. 8. A rendelkezésre álló pénzügyi források felhasználásával gondoskodik az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzés megteremtéséhez, fenntartásához szükséges pénzügyi forrásokról.
2.3.9. Felügyeli az Egyetem munkabiztonsági szaktevékenységét.
2.3.10. Gondoskodik az Egyetem munkavédelmi szervezetének kialakításáról.
2.3.11. Gondoskodik a kockázatok felméréséről, értékeléséről.
2.3.12. Gondoskodik a foglalkozás-egészségügyi szolgálat működési feltételeinek biztosításáról
2.3.13. A munkavédelmi feladatok végrehajtásában együttműködik a Rektorral és az érdekképviseleti szervek
képviselőivel.
2.3.13. A kancellár a munkabiztonsági tevékenység irányítását átruházhatja a gazdasági szervezet főigazgatójára.
2.4. A gazdasági szervezet főigazgatójának munkavédelmi feladatai:
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.

Átruházott jogkör alapján gondoskodik a munkavédelmi jogszabályokban foglaltak betartásáról. Irányítja a
munkavédelmi szervezetet.
Gondoskodik az Egyetem egészére kiterjedő Munkavédelmi Szabályzat elkészítéséről.
Biztosítja a Védelmi Iroda munkavédelmi feladatainak ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
Gondoskodik az érdekképviseletek, munkavállalók munkavédelmi jellegű észrevételei alapján az
egyeztetésről, tájékoztatásról, szükséges intézkedések megtételéről
Gondoskodik a szervezeti egységek vezetőin keresztül:
– A munkahelyi kockázatok jogszabályok szerinti esetekben és gyakoriságú felméréséről. A
kockázatértékelések során feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedési tervet készíttet
– Az egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakításával, a középtávú és rövid távú munkavédelmi
feladatok meghatározásáról, az Egészségügyi Válsághelyzeti Terv elkészítéséről, szükség szerinti
aktualizálásáról
– Létesítmények, gépek, berendezések, munkaeszközök használatbavételét, üzembe helyezését megelőző
munkavédelmi felülvizsgálatról,
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– A munkavédelmi feltételek tervszerű fejlesztéséről, a munkahelyek és termelőeszközök, gépek,
berendezések, munkaeszközök rendszeres ellenőrzéséről, előírt felülvizsgálatok elvégeztetéséről, az észlelt
hiányosságok felszámolásáról
– A munkavédelemmel kapcsolatos kiegészítő belső szabályozások kiadásáról
2.4.6. A létesítménygazdálkodási igazgató a gazdasági szervezet főigazgatójának irányításával felügyeli és ellenőrzi
az Egyetem munkavédelmi tevékenységét.
2.5. Szervezeti egységek vezetőinek munkavédelmi feladatai:
2.5.1.
Gondoskodnak az irányításuk alatt álló szervezeti egységekben az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításáról, a megfelelő intézkedések megtételéről.
2.5.2.
Személyi felelősségük mellett hatáskörüknek megfelelően végrehajtják vagy
végrehajtatják
a
munkavédelmi feladatokat és előírásokat.
2.5.3.
Gondoskodnak a munkahelyek egészséges és veszélytelen kialakításáról és fenntartásáról, különös
tekintettel a klímaviszonyokra, a levegő tisztaságára, a veszélyes anyagokra, a biológiai tényezők hatására,
a rákkeltő anyagokra, az egyéni védőeszköz biztosítására és használatára, az étkezési és tisztálkodási
feltételekre, a nemdohányzók védelmére, a munkavégzéshez szükséges létszám biztosítására, a képernyő
előtti munkavégzésre, a szerszámok, munkaeszközök, készülékek, berendezések, gépek veszélytelen
állapotban tartására.
2.5.4.
Gondoskodnak a szervezeti egységre vonatkozóan jelen MvSz. kiegészítő szabályozásainak elkészítéséről.
(védőeszköz-szabályozás, alkalmassági orvosi vizsgálatok rendjének szabályai, Orvostudományi Kar - és
Gyógyszerésztudományi Kar területén higiénés szabályozás).
2.5.5.
Gondoskodnak a munkavégzéssel kapcsolatos veszélyek és ártalmak felméréséről, értékeléséről,
dokumentálásáról, a kockázatértékelésről. A kockázatok értékelését a jogszabályokban meghatározott
gyakorisággal kell elvégezni/elvégeztetni. E tevékenységben együtt kell működniük a Védelmi Irodával és
az Egyetem foglalkozás-egészségügyi szolgálatával. A hiányosságok megszűntetésére intézkedési tervet
készítenek, felelős, határidő megjelölésével.
2.5.6.
A szervezeti egységnél a munkavédelmi jellegű feladatok ellátása érdekében, amennyiben a szervezeti
egység létszáma és a végzett tevékenység indokolja, felelősségük érintetlenül hagyása mellett,
munkavédelmi megbízottat neveznek ki. munkavédelmi megbízottakat neveznek ki.
2.5.7.
A megbízás tartalmát és formáját a 4. sz. (munkavédelmi megbízott) melléklet tartalmazza
2.5.8.
Azoknál az egységeknél, ahol veszélyes anyagokat, keverékeket tárolnak és használnak fel, vegyszerfelelőst
kell a szervezeti egység vezetőjének megbíznia, az 5. sz. melléklet szerint.
2.5.9.
A munkavédelmi megbízott részére a szükséges képzésen, továbbképzésben való részvételét biztosítja.
2.5.10. Gondoskodik a szervezeti egységnél a munkavédelmi szemléknek e szabályzat szerint előírt megtartásáról,
amelyen, különösen a veszélyes munkahelyeken személyesen is részt vesznek, vagy ezzel a távollétükben
munkavédelmi szempontból helyettesítésüket ellátó személyt bíznak meg.
2.5.11. A munkavédelmi szemléken feltárt hiányosságok felszámolása érdekében intézkednek, vagy intézkedést
kezdeményeznek.
2.5.12. Személyesen vesz részt a felügyelete alá tartozó egységnél bekövetkezett azonnali bejelentési kötelezettségű
munkabalesetek kivizsgálásában, intézkedik vagy intézkedést kezdeményez a hasonló balesetek megelőzése
érdekében.
2.5.13. Gondoskodik arról, hogy a munkabaleseteket a Védelmi Irodának haladéktalanul jelentsék, és azokat az
egység munkabaleseti nyilvántartásba bejegyezzék. A bejegyzéseket követően a szükséges intézkedéseket
megteszi.
2.5.14. Gondoskodik arról, hogy az irányítása alá tartozó szervezeti egység munkatársai a munkavédelmi
oktatásokon az alkalmassági orvosi vizsgálatokon és a kötelező védőoltásokon megjelenjenek, hogy a
munkahelyen rend, tisztaság és fegyelem legyen. Gondoskodik az előírt munkavédelmi oktatások
megtartásáról, dokumentálásáról.
2.5.15. Azt a munkavállalót, aki az előírt orvosi vizsgálaton vagy védőoltáson figyelmeztetés ellenére sem jelenik
meg, az adott munkavégzéstől eltiltja.
2.5.16. Gondoskodik arról, hogy a szervezeti egységnél üzemelő gépeket, berendezéseket, készülékeket,
munkaeszközöket csak az arra kioktatott, a biztonságos kezelésüket ismerő személyek kezeljék. a
felvonókat (személyi kísérésű felvonók kezelése és felvonók műszaki meghibásodásakor, feszültség
kimaradás esetén mentés) csak megfelelő kezelői vizsgával rendelkező munkavállalók kezeljék.
2.5.17. Külön, az adott munkahelyen szükséges munkavédelmi rendelkezéseket adhat ki.
2.5.18. Az illetékes szervezeti egység vezetője gondoskodik arról, hogy munkavédelmi megbízott a munkavédelmi
feladatok ellátására a havi munkaidőből időt fordíthasson. (a kari munkavédelmi megbízottak legalább 20
órát, a többi munkavédelmi megbízott pedig legalább 8 órát)
2.5.19. Gondoskodik az egyéni védőeszközök beszereztetéséről, annak tervszerűségéről és biztosítja a
védőeszközök rendeltetésszerű használhatóságát, védőképességét, azok kielégítő higiénés állapotát,
szükséges tisztítását, karbantartását, javítását, pótlását. Gondoskodik az időszakos ellenőrzésükről,
megfelelőségükről.
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2.5.20.
2.5.21.
2.5.22.
2.5.23.
2.5.24.
2.5.25.

2.5.26.

2.5.27.

2.5.28.

2.5.29.

2.5.30.

2.5.31.
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A munkavégzés körülményeiből adódó, azzal összefüggő veszélyek elkerülése céljából, a megfelelő
munkaeszközök, valamint egyéni védőeszközök, ellátását biztosítja a munkavállalók részére.
Biztosítja az Egyetem képzési programjainak keretében oktatott személyek részére az előírt védőeszközök
ellátását.
Biztosítja, hogy az irányítása alá tartozó munkavállalók munkavédelmi feladatai a munkaköri leírásukban
rögzítésre kerüljenek.
Biztosítja a munkabalesetekkel és foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos kártérítési igények pénzügyi
fedezetét.
Elrendeli a munkavállalóknak járó védőital, védőkenőcs, tisztálkodó szerek kiadását.
Azt a munkahelyet, egyéni védőeszközt, munkaeszközt, technológiát, amely a rendeltetésszerű alkalmazás
során közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy azzal összefüggésben
munkabaleset következett be, azonnal be kell jelenteni a Védelmi Irodának, hogy soron kívüli ellenőrzést
tartsanak. Az ellenőrzés elvégzéséig annak üzemeltetését, illetve használatát meg kell tiltani
Gondoskodik a szervezeti egység kezelésében, használatába lévő az MvSz. 17., 18. sz. mellékleteiben
felsorolt gépek, berendezések, munkaeszközök, biztonsági berendezések vonatkozásában, a
jogszabályokban előírt biztonságtechnikai felülvizsgálatok elvégeztetéséről, az erről szóló dokumentáció
nyilvántartásáról és megőrzéséről.
Gondoskodik az időszakos biztonsági felülvizsgálatra kötelezett gépek, berendezések, eszközök, biztonsági
berendezések nyilvántartásáról, biztosítja a nyilvántartások és felülvizsgálati dokumentációk elérhetőségét a
Védelmi Iroda munkatársai részére.
A munkavédelmi előírásoknak megfelelően, karbantartási és fenntartási éves tervet készít a kezelésében
lévő épületek, gépek, berendezések, elektromos hálózatok, villamosenergia-ellátást szolgáló berendezések,
felvonók, szállítóeszközök, nyomástartó berendezések, kazánok, járművek vonatkozásában, és annak
jóváhagyása után gondoskodik annak végrehajtásáról. A munkavédelmi szemlejegyzőkönyvekben,
kockázatértékelésekben észrevételezett olyan jellegű feladatok elvégzésére, amelyek műszaki beavatkozást
igényelnek, a kisjavítási tervben munkavédelmi célfeladatokra vonatkozó fejezetet készít, és gondoskodik a
hiányosságok határidőre történő megszüntetéséről. A célfeladatokra vonatkozó összegek felhasználása
tekintetében előterjesztése alapján a Védelmi Iroda vezetőjének, Munkavédelmi Bizottságnak egyetértési
joga van.
Rendszeresen felülvizsgáltatja – a karbantartási terv előírásainak megfelelően – a gépek, munkaeszközök és
berendezések műszaki állapotát, a biztonsági szerelvények és védőberendezések működését. Az észlelt
hibák jellegétől függően a javítást azonnal, vagy megfelelő határidőig elvégezteti, ha ez nem lehetséges a
gép üzemeltetését megtiltja, amelyről a munkavédelmi szervezetet, Védelmi Irodát értesíti. Az elvégeztetett
karbantartási és javítási munkák munkavédelmi megfelelősségét az arra illetékes személlyel, írásban
tanúsíttatja.
Az MvSz hatályba lépése után üzembe helyezett gépek, munkaeszközök, berendezések és használatba vett
létesítmények esetén – amennyiben a beruházás, beszerzés lebonyolítója nem a– Létesítménygazdálkodási
Igazgatóság- a szervezeti egységvezető gondoskodik:
– A gépek, berendezések telepítésének tervezésénél az energiaellátás és a várható egyéb feltételek
teljesítésének lehetőségeiről.
– Arról, hogy a területén csak a jogszabályokban és az MvSz 7. fejezetben előírt feltételeknek megfelelően
kerüljön üzembe helyezésre gép, berendezés, készülék, létesítmény, részleg, munkahely, munkaeszköz.
A szervezeti egységvezető a 2.5.26., 2.5.27., 2.5.28., 2.5.29. 2.5.33. pontokban meghatározott feladatait
átruházhatja az SZTE Létesítménygazdálkodási Igazgatóságra. A feladatok átadása az alábbiak szerint
történhet:
– A szervezeti egységvezető új beruházást, valamint az MvSz 17., 18., 19. számú mellékleteiben szereplő
gép, munkaeszköz, berendezés beszerzését csak a Létesítménygazdálkodási Igazgatóságon keresztül
bonyolít.
– A már üzembe helyezett gépek, berendezések, munkaeszközök biztonságtechnikai felülvizsgálatainak, a
létesítmények, gépek, berendezések fenntartási-karbantartási terveinek elkészíttetését, illetve a
hiányosságok megszűntetését írásban megrendeli a Létesítménygazdálkodási Igazgatóságtól. A
Létesítménygazdálkodási Igazgatóság abban az esetben vállalja át a feladatok elvégzését, ha a szervezeti
egység az alábbi adatokat, dokumentációkat a felkéréssel egyidejűleg átadja:
• gép, berendezés, munkaeszköz adatai (megnevezés, leltári szám, gyári szám stb.),
• fellelhetőségi hely megjelölése,
• magyar nyelvű üzemeltetési dokumentáció (gépkönyv, kezelési-karbantartási utasítás, megfelelőséget
igazoló irat stb.),
• üzembe helyezési, használatba vételi engedély (amennyiben fellelhető).
Gondoskodik a veszélyes munkafolyamat, a megszokottól eltérő munkavégzési feltételek esetén szükség
szerint a kockázatok előzetes felméréséről, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
érdekében a feltételek meghatározásáról, írásban rögzítéséről, a munkát végzők, a munkavégzés,
tevékenység környezetében tartózkodók tájékoztatásáról, a feladatok egyeztetéséről.
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2.5.32. Gondoskodik a gépek, műszerek, munkaeszközök kezelési, használati dokumentációjának meglétéről,
elkészítéséről, elkészíttetéséről. Gondoskodik a veszélyes munkafolyamatok munkavégzési feltételeinek
írásbeli szabályozásáról, a munkát, tevékenységet végzőkkel az előírások megismertetéséről. A magyar
nyelvű, illetve magyarul nem tudó munkavállaló részére az általa értett nyelvű, használati dokumentáció
hozzáférhetőségét a tevékenység helyszínén kell biztosítani. A munkavégzési körülményektől, munkavégzés
helyétől, a végzett tevékenység veszélyességétől függően gondoskodik a végzett munka, tevékenység
ellenőrzéséről. Az irányítása alá tartozó egységnél, a munkahelytől távolléte időtartamára, gondoskodik a
végzett munka, tevékenység munkavédelmi szempontból intézkedésre jogosult személy általi felügyeletéről.
2.5.33. Gondoskodik a kísérlethez, ill. egyéb célból, alkatrészekből (részegységekből) összeállított berendezések
használati, megfelelőségi dokumentációjának elkészítéséről, időszakos biztonsági felülvizsgálat
gyakoriságának meghatározásáról, elvégeztetéséről, dokumentálásáról.
2.5.34. Gondoskodik az irányítása alatt álló szervezeti egység(ek)nél a jogszabályok alapján előírt munkavédelmi
jellegű bejelentési kötelezettségek teljesítéséről.
2.5.35. Tilos a veszélyes létesítménynek, munkahelynek, munkaeszköznek, technológiának, gépnek az 1993. évi
XCIII. törvény 21 § alapján előírt dokumentált munkavédelmi üzembe helyezési eljárás és az 1993. évi
XCIII. törvény 23. § alapján előírt időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégeztetése nélküli üzemeltetése!
2.5. 36. Gondoskodik, illetve figyelemmel kíséri az 1993. évi XCIII. törvény 21 § szerinti veszélyes létesítmény,
munkahely, munkaeszköz, technológia, gép használatának kezdete előtt a munkavédelmi üzembe helyezési
eljárás lefolytatásáról.
2.5.37. A szervezeti egység területét vagy környezetét érintő átalakítás, felújítás előtt figyelemmel kíséri a
munkavédelmi jellegű kérdések egyeztetésének megtörténtét.
2.6. A létesítménygazdálkodási igazgató munkavédelmi feladatai:
2.6.1.
Gondoskodik a mindenkor érvényes jogszabályokban meghatározott munkavédelmi feladatok ellátásához, a
biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kialakításához szükséges
műszaki feltételek megteremtéséről.
2.6.2.
Elkészítteti a Létesítménygazdálkodási Igazgatóságra vonatkozóan jelen MvSz. kiegészítő szabályozásait
(védőeszköz-szabályozás, alkalmassági orvosi vizsgálatok rendjének szabályai).
2.6.3.
Gondoskodik arról, hogy beosztottjai a munkavédelmi oktatásokon és az alkalmassági orvosi vizsgálatokon
megjelenjenek.
2.6.4.
Az irányítása alá tartozó szervezeti egységeknél azt a munkavállalót, aki az előírt orvosi vizsgálaton
figyelmeztetés ellenére sem jelenik meg, az adott munkavégzéstől eltiltja.
2.6.5.
Biztosítja, hogy az irányítása alá tartozó dolgozók munkavédelmi feladatai a munkaköri leírásukban
rögzítésre kerüljenek.
2.6.6.
Biztosítja a munkabalesetekkel és foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos kártérítési igények pénzügyi
fedezetét a gazdasági igazgató bevonásával.
2.6.7.
Elrendeli a munkavállalóknak járó védőital, védőkenőcs, tisztálkodó szerek kiadását.
2.6.8.
Személyesen vesz részt a felügyelete alá tartozó egységnél bekövetkezett azonnali bejelentési
kötelezettségű munkabalesetek kivizsgálásában, intézkedik, vagy intézkedést kezdeményez hasonló
balesetek megelőzése érdekében.
2.6.9.
Gondoskodik arról, hogy a munkabaleseteket a Védelmi Irodának haladéktalanul jelentsék, és azokat az
egység munkabaleseti nyilvántartásába bejegyezzék. A bejegyzéseket követően a szükséges intézkedéseket
megteszi.
2.6.10. Gondoskodik arról, hogy az Egyetem területén csak a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelő gépek
és berendezések, munkaeszközök kerüljenek üzembe helyezésre.
2.6.11. A külső kivitelezőkkel történő munkavégzés esetén gondoskodik arról, hogy a szerződésekben a
munkavédelmi feladatokat az 1993. évi XCIII. tv. 40. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
előzetesen meghatározzák.
2.6.12. Engedélyezi a létesítmény, gép, berendezés, üzembe helyezését, használatba vételét, amennyiben annak
lebonyolítója a Létesítménygazdálkodási Igazgatóság, illetve erre a szervezeti egységvezető külön írásban
megkéri. Az üzembe helyezéssel egy időben a munkavédelmi üzembe helyezési engedély egy példányának
(16. sz. melléklet) őrzéséről a Védelmi Irodán tartásáról gondoskodik.
2.6.13. A munkavédelmi előírásoknak megfelelően – a szervezeti egységvezetők felkérése alapján – karbantartási
és fenntartási éves tervet készít (épületek, gépek, berendezések, munkaeszközök, elektromos hálózat, az
azokhoz kapcsolódó villamosenergia-ellátást szolgáló berendezések, felvonók, szállítóeszközök,
nyomástartó berendezések, kazánok, járművek stb.), és jóváhagyása után gondoskodik annak
végrehajtásáról. A munkavédelmi szemlejegyzőkönyvekben, kockázatértékelésekben észrevételezett olyan
jellegű feladatok elvégzésére, amelyek műszaki beavatkozást igényelnek, a munkavédelmi célfeladatokra
tervet készít és gondoskodik a hiányosságok határidőre történő megszüntetéséről. A célfeladatokra
vonatkozó összegek felhasználása tekintetében előterjesztése alapján a Védelmi Iroda vezetőjének
egyetértési joga van, valamint megválasztása esetén tájékoztatja a munkahelyi munkavédelmi bizottságot.
2.6.14. Felel illetékessége területén a telep rendjéért, tisztaságáért, a parkok, belső közlekedési utak szakszerű
gondozásáért. Területén rendszeresen ellenőrzést tart.
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Illetékessége területén gondoskodik az utak, járdák évszaknak megfelelő takarításáról, illetve
csúszásmentesítéséről, ennek érdekében a téli időszakra ügyeleti tervet készíttet a hóeltakarítás hatékony és
mielőbbi elvégeztetéséről.
Illetékessége területén gondoskodik arról, hogy a különböző gépjárműveket, gépeket csak a megfelelő
engedéllyel rendelkezők vezessék, kezeljék. A forgalmi rendszámmal nem rendelkező és a közúti
forgalomban nem közlekedő gépjárművekre vonatkozóan is.

Létesítmények, valamint az MvSz 17., 18., számú mellékleteiben felsorolt gépek, berendezések, munkaeszközök
üzemeltetésével kapcsolatos munkavédelmi feladatok:
2.6.17.
2.6.18.

2.6.19.

2.6.20.

Felel a 2.5.26., 2.5.27., 2.5.28., 2.5.29.és 2.5.33. , pontokban előírt feladatok elvégzéséért, ha a szervezeti
egységvezető a 2.5.30. pontban előírtaknak megfelelően írásban erre felkéri.
A Létesítménygazdálkodási Igazgatóság által üzemeltetett létesítmények, gépek, berendezések,
munkaeszközök, biztonsági berendezések vonatkozásában gondoskodik az időszakos biztonsági
felülvizsgálatra kötelezett gépek, berendezések, munkaeszközök, biztonsági berendezések nyilvántartásáról,
biztosítja a nyilvántartások és felülvizsgálati dokumentációk elérhetőségét a Védelmi Iroda munkatársai
részére.
Felelős a Létesítménygazdálkodási Igazgatóság közreműködésével létesített veszélyes munkahely,
beszerzett munkaeszköz, technológia üzemeltetők részére használatba átadás előtt a munkavédelmi üzembe
helyezési eljárás előkészítéséért, megszervezéséért, a munkavédelmi üzembe helyezési eljárás lefolytatása
érdekében a Védelmi Iroda értesítéséért, bevonásáért.
Felelős a Létesítménygazdálkodási Igazgatóság hatáskörébe utalt megelőző és időszakos ellenőrző
felülvizsgálatok elvégeztetéséért.

2.7. A Műszaki és Beruházási Iroda vezetőjének munkavédelmi feladatai:
2.7.1. Rendszeresen köteles ellenőrizni beosztottjainak e szabályzatban vagy egyéb jogszabályban előírt
munkavédelmi feladatainak végrehajtását.
2.7.2. Gondoskodik az Iroda munkavállalóinak előzetes és ismétlődő munkavédelmi oktatásáról.
2.7.3. A külső kivitelezőkkel történő munkavégzés esetén gondoskodik arról, hogy a szerződésekben a
munkavédelmi feladatokat az 1993. évi XCIII. tv. 40. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
meghatározzák.
2.7.4. Beszerzi, illetve elkészítteti a 17., 18., sz. mellékletekben szereplő veszélyes munkaeszközök, gépek,
berendezések kezelési, technológiai és karbantartási utasításait, amelyek lebonyolítója a Műszaki és
Beruházási Iroda.
2.7.5. Gondoskodik azoknak a gépeknek, berendezéseknek, munkaeszközöknek az üzembe helyezés előtti
munkavédelmi felülvizsgálatáról, szakhatósági engedélyek beszerzéséről, amelyek lebonyolítója a Műszaki
és Beruházási Iroda.
2.7.6. Gondoskodik a szervezeti egységek felkérése alapján a 17. 18. sz. mellékletekben szereplő gépek,
berendezések, munkaeszközök jogszabályok szerinti biztonságtechnikai felülvizsgálatának elvégeztetéséről,
az erről szóló dokumentáció nyilvántartásáról és megőrzéséről.
2.7.7. Gondoskodik a villamossági szabványok előírásainak betartásáról, a szükséges vizsgálatokról, érintésvédelmi
mérésekről, és a szervezeti egységek felkérése alapján a szükséges javítások elvégeztetéséről, a minősítő
iratban szereplő hiányosságok, hibák kijavításáról és az erről szóló dokumentumok megőrzéséről.
2.7.8. Gondoskodik a közmű és energiaellátás berendezéseivel kapcsolatos biztonsági előírások betartásáról és
betartatásáról.
2.7.9. A szervezeti egységvezető kérésére tájékoztatást ad a gépek, berendezések, munkaeszközök telepítésének
tervezésénél az energiaellátás és a várható egyéb feltételek teljesítésének lehetőségeiről.
2.7.10. A Műszaki és Beruházási Iroda által bonyolított, és a szervezeti egységvezető kérése alapján a gépek,
berendezések, műszerek, munkaeszközök átvételénél megköveteli az üzemeltetési dokumentációt, annak
munkavédelmi vonatkozású előírásait (pl. ellenőrző felülvizsgálat, munkavédelmi szempontú előzetes
vizsgálat, munkavédelmi üzembe helyezési eljárás) a telepítés során betartatja.
2.7.11. Üzembe helyezési engedélyt ad ki az egysége által telepített, és a szervezeti egységvezető kérése alapján a
gépekre, berendezésekre, amelyek kezelésére vonatkozó oktatás megtartásáról és dokumentálásáról
gondoskodik.
2.7.12. Köteles megbízni a nyomástartó berendezések és emelőgépek biztonsági felügyeletének ellátására
nyomástartó berendezések és kazánok, és emelőgépek ügyintézőjét, valamint ellenőrizni, hogy a
munkájukat a vonatkozó rendeletekben előírtak szerint végzik-e.
Gondoskodik a nyomástartó berendezések, és az Emelőgép Biztonsági Szabályzat hatálya alá tartozó
berendezések, eszközök nyilvántartásáról, karbantartásáról, időszakos felülvizsgálatukról.
2.7.13. Elkészíti, illetve elkészítteti az üzembe helyezési, használatbavételi dokumentációkat.
2.7.14. A Műszaki Beruházási Iroda által elvégeztetett karbantartási és javítási munkák munkavédelmi
megfelelőségét arra illetékes személlyel írásban tanúsíttatja.
2.7.15. Felelős azért, hogy az egyes munkavégzésekhez előírt szakképesítés, vagy szakképzettség nélküli
munkavállalót a felügyelete alatt lévő munkahelyeken ne alkalmazzanak.
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2.7.16.

Gondoskodik az egyes szervezeti egységek munkavédelmi szemléjén felmerült és az Iroda hatáskörébe
tartozó hiányosságoknak a megadott határidőn belüli megszüntetéséről. Annak esetleges akadályát a
szervezeti egységvezetővel, valamint a munkavédelmi szervezettel írásban közli.
Megköveteli és ellenőrzi a Műszaki Beruházási Iroda által elvégeztetett, elektromos készülékek javításához
kapcsolódó érintésvédelmi szerelői ellenőrzést. (14/2004 (IV.19. FMM rendelet)
Közreműködik a hatóságok által feltárt hiányosságok közül az intézményi szintű műszaki-gazdasági
intézkedést igénylő esetekben.
Felel illetékessége területén a telep rendjéért, tisztaságáért. Területén rendszeresen ellenőrzést tart.
Az iroda munkatársaival ellenőrizteti a kivitelezési munkák, a tervek jogszabályok szerinti megfelelősségét.
Gondoskodik az energiatermelő berendezések biztonságos üzemeltetéséről.

2.7.17.
2.7.18.
2.7.19.
2.7.20.
2.7.21.

2.8. Az energetikus, kazánházvezető munkavédelmi feladatai illetékessége területén:
2.8.1. Gondoskodik a biztonságos energiaellátásról.
2.8.2. Energia kimaradás (tervezett vagy üzemzavar) esetén megfelelő intézkedésekkel biztosítja a halaszthatatlan
munka veszélytelen végzését.
2.8.3. Tervezett energiaszolgáltatás szüneteltetése esetén 15 nappal korábban arról értesítést küld az érintett
szervezeti egységeknek. Az értesítést aláírással veteti át.
2.8.4. Biztosítja az általa felügyelt munkahelyek előírt hőmérsékletét, a jogszabály szerint megengedett zajszintek
betartását. A megengedett határértékek túllépése esetén intézkedik az ártalmak csökkentéséről (műszaki
megoldásokkal, védőeszköz biztosításával).
2.8.5.
Beosztottjai vonatkozásában felelős azért, hogy a szakképzettséget vagy szakképesítést igénylő
munkahelyeken csak azzal rendelkezők dolgozzanak.
2.8.6.
Ellenőrzi beosztottjainak megjelenését a munkavédelmi oktatáson, az előírt orvosi alkalmassági vizsgálaton
és védőoltáson.
2.8.7.
Karbantartási tervet készíttet a felügyeletére bízott berendezésekhez (kazánok, hőközpontok, vízellátó
rendszerek, stb.), azok tervszerű végrehajtását irányítja és ellenőrzi.
2.8.8.
Ellenőrzi a MvSz. mellékletében meghatározott és felügyelete alatt álló gépek berendezéseknél,
munkaeszközöknél, berendezéseknél az üzemeltetési dokumentációk meglétét, hiánya esetén a pótlás
érdekében intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez
2.8.9.
Ellenőrzi a nyomástartó berendezések és kazánok ügyintézői feladatát illetékességi területén belül.
2.8.10. Esetleges veszélyhelyzetnél, rendkívüli eseménynél a mentési munkálatokat irányítja, értesíti az érintett
hatóságokat, a 63/2004 (IV.27. ) GKM rendelet szerint gondoskodik a helyszín érintetlen hagyásáról és az
egyetem rektora, kancellár, gazdasági szervezet főigazgatójának, létesítménygazdálkodási igazgató, és a
Védelmi Iroda vezetőjének értesítéséről.
2.8.11. Közreműködik az energiaszolgáltatásban bekövetkezett üzemzavarok kivizsgálásában. A hiányosságok
megszüntetésére és hasonló zavarok megelőzése érdekében intézkedést kezdeményez.
2.8.12. A szervezeti egységvezető kérése alapján, a gépek, gyógyászati és egyéb berendezések üzembe helyezése
előtt ellenőrzi, hogy az energiahálózat megfelel-e az előírás szerinti csatlakoztatáshoz és a szükséges
teljesítményhez.
2.8.13. Irányítja az energiatermelő, - elosztó és - fogadó berendezések biztonságtechnikai mérésének és
szabványossági felülvizsgálatának végzését, azok eredményei alapján megteszi a szükséges intézkedéseket.
2.8.14. Gondoskodik a felügyelete alá tartozó gázfogyasztó készülékek időszakos biztonsági felülvizsgálatáról.
2.9. A Logisztikai Beszerzési Iroda és a Szolgáltatás Szervezési Iroda vezetőjének munkavédelmi feladatai:
2.9.1. Gondoskodik arról, hogy az MVSZ 17. sz. mellékletében felsorolt gépek, berendezések, munkaeszközök,
biztonsági berendezések megvásárlásával egyidejűleg, a gyártótól, forgalmazótól az EK megfelelőségi
nyilatkozatot, valamint a magyar nyelvű használati dokumentációt beszerezzék és az dokumentáltan átadásra
kerüljön a felhasználó részére.
2.9.2. Gondoskodik arról, hogy központi beszerzéssel beszerzett egyéni védőeszközök rendelkezzenek a
védőeszköz megfelelőségét igazoló tanúsítással.
2.9.3. Gondoskodik a raktár kezelésében levő egyéni védőeszközök, tisztítószerek, védőkrémek megállapított
mennyiségben történő beszerzéséről, készletezéséről, tárolásáról.
2.9.4. Gondoskodik a gázpalackok előírás szerinti központi tárolásáról.
2.9.5. Gondoskodik arról, hogy a szállításnál és a rakodásnál a gépjárművezetők betartsák az anyagmozgatási, szállítási, - rakodási előírásokat, valamint a közlekedési szabályokat.
2.9.6. Gondoskodik a veszélyes áruk szállításakor a hatályos jogszabályok és a nemzetközi egyezmények
előírásainak betartásáról.
2.9.7. Gondoskodik a beszerzett, a MVSZ. a 17. , 18. sz. mellékletben felsorolt gépek, munkaeszközök,
berendezések telepítésekor a használatot megelőzően a munkavédelmi üzembe helyezési eljárás
lefolytatásáról, a Védelmi Iroda értesítéséről.
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2.10. A foglalkozás-egészségügyi szakorvos munkavédelmi feladatai:
2.10.1.
Munkavédelmi jellegű feladatait a jogszabály szerinti szakmai felügyelet alapján látja el.
2.10.2.
A foglalkozási megbetegedések, illetve fokozott expozíció megállapításánál az előírt bejelentést
megteszi, a védelmi iroda vezetőt erről írásban értesíti.
2.10.3.
Végzi az alkalmassági orvosi vizsgálatokat, a vizsgálatokhoz tartozó nyilvántartást és egyéb
adminisztrációt.
2.10.4.
Alapszolgáltatás keretében végzi:
– a jogszabályban előírt munkaköri alkalmassági vizsgálatokat, és kezdeményezi az ehhez szükséges
szakorvosi vizsgálatokat;
– a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek kivizsgálását;
– a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálatát;
– a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos felvilágosítást.
– a munkahelyeken megtartott bejárások alkalmával figyelemmel kíséri a munkavégzési
körülményeket
Közreműködik:
– a munkahelyi veszélyforrások feltárásában; kockázatok felmérésében
– a foglalkozás-egészségügyi, fiziológiai, ergonómiai, higiénés feladatok megoldásában;
– felkérés alapján az elsősegélynyújtás és a sürgős orvosi ellátás megszervezésében, az
elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében; az egységes és átfogó megelőzési munkavédelmi
stratégiai elkészítésében
– a munkáltató katasztrófa-megelőző, - elhárító, - felszámoló és az előidézett károsodások rehabilitációs
tervének kidolgozásában.
2.10.5.
Az időszakos alkalmassági vizsgálatok rendjét a 33/1998. (VI. 24.) NM rendeletben foglaltak szerint, a
szervezeti egységek vezetőivel közösen alakítja ki.
2.10.6.
Elvégzi és nyilvántartja az előírt védőoltásokat az Egyetem munkavállalói és hallgatói körében.
2.10.7.
Értesíti a szervezeti egység vezetőjét és a Védelmi Iroda vezetőjét, ha tudomására jut, hogy a
munkavállaló az orvosi vizsgálatra való felszólításnak nem tett eleget.
2.10.8.
A munkavédelmi szervezetnek azonnal jelenti, ha egyetemi munkabalesetest lát el.
2.10.9.
Részt vesz a munkavállalók munkakörülményeit érintő normák, előírások kidolgozásában.
2.10.10. Részt vesz a kockázatértékelések által feltárt hiányosságokra történő intézkedések az egységes és átfogó
megelőzési munkavédelmi stratégiai elkészítésében
2.10.11. Szükség szerint vagy meghívásra részt vesz a szervezeti egységek munkavédelmi szemléjén.
2.10.12. Közreműködik a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását célzó intézkedéseknél.
A munkaképesség-csökkenés szükséges felülvizsgálatát kezdeményezi.
2.10.13. Közreműködik a munkavédelmi vezetővel, munkavédelmi munkatársakkal, higiénikus főorvossal és
megválasztása esetén a munkavédelmi képviselővel együttműködve – az egyes munkafolyamatokhoz
szükséges egyéni védőeszközök meghatározásában, szükség esetén szakértő bevonásával.
2.10.14. Soron kívül ellenőrzi– a Védelmi Iroda munkavédelmi szervezet munkatársaival, és megválasztása
esetén a munkavédelmi képviselővel közösen – azt a munkahelyet, egyéni védőeszközt, munkaeszközt,
technológiát, amennyiben az a rendeltetésszerű alkalmazás során közvetlenül veszélyeztette a
munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy azzal összefüggésben munkabaleset következett be.
2.11. A higiénikus főorvos speciális munkavédelmi feladatai az Általános Orvostudományi Kar területén:
2.11.1. Ellenőrzi és irányítja a fertőtlenítő szakdolgozók munkáját, a kezelésükben lévő vegyszerraktárakat.
2.11.2. Szakvéleményt ad a szervezeti egységek vezetői részére a fertőtlenítési munkákról. Évente meghatározza
az alkalmazható fertőtlenítő szereket, beszerzi azok biztonsági adatlapját, s kijuttatja a szervezeti
egységekhez
2.11.3. Részt vesz a Védelmi Iroda munkavédelmi képzettségű munkatársaival, foglalkozás-egészségügyi
szakorvossal, és megválasztása esetén a munkavédelmi képviselővel együttműködve az egyes
munkafolyamatokhoz szükséges egyéni védőeszközök meghatározásában.
2.11.4. Illetékessége területén részt vesz a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek
kivizsgálásában.
2.11.5. Meghatározza a kötelező és rendkívüli védőoltások és az oltandó munkavállalók, hallgatók körét.
Megszervezi, hogy az előírt és szükséges védőoltások kellő mennyiségben és időben rendelkezésre
álljanak.
2.11.6. A betegellátással összefüggésben ellenőrzi a munkahigiénés szabályok, és az egészségügyi előírások
betartását, majd intézkedik a felmerült hiányosságok megszüntetéséről.
2.11.7. Köteles meggyőződni, hogy a munkavállalók az előírt egyéni védőeszközöket a munkavégzésük során
használják-e.
2.11.8. A tudomására jutott, bejelentésre kötelezett fertőző beteg környezetében gondoskodik az esetleges tovább
fertőzés megakadályozásáról.
2.11.9. Ellenőrzi az egészségügyi hulladékok gyűjtését, a rendszer kialakítását véleményezi.
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2.12. A Humánpolitikai Szolgáltató Iroda vezetőjének munkavédelmi feladatai:
2.12.1. Biztosítja a munkabalesetekkel és foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos kártérítési, járadék- és
rehabilitációs igények kifizetését, illetve kielégítését, a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
2.12.2. Gondoskodik arról, hogy a munkavállalóval csak érvényes munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálat
birtokában készüljön munkaszerződés.
2.12.3. Gondoskodik arról, hogy minden olyan, esetlegesen keresőképtelenséget okozó, esemény
bekövetkezésekor, amikor az esemény munkavégzéssel összefüggése nem zárható ki, és a Védelmi Iroda
nem küldte meg a munkabaleseti jegyzőkönyvet, egyeztetést kezdeményez a Védelmi Irodával.
2.12.4. Munkaviszony keletkezésekor ellenőrzi, hogy a foglalkoztatás a jogszabályban előírtaknak megfelelően
jön létre.
2.12.5. Az előzetes munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatok elvégzését igazoló iratokat a munkavállaló
munkaügyi nyilvántartásával együtt megőrzi, és azokat a kilépéskor átadja a munkavállalónak. Az iratok
átvételét igazolja.
2.13. A társadalombiztosítási ügyintéző munkavédelmi feladatai:
2.13.1. Munkabalesetekről, üzemi balesetekről és a foglalkozási megbetegedésekről nyilvántartást vezet és
azokat, valamint a táppénzes napok számát havonta egyezteti a Védelmi Irodával
2.13.2. Figyelemmel kíséri a táppénzes igazolásokat. Munkabaleset esetén haladéktalanul értesíti a Védelmi
Irodát. Baleseti kódszámú kórisme esetén (a kódszám első száma 1 vagy 2), ha a sérülés munkabaleseti
jellege nincs feltüntetve, nyilatkozatot kér a munkavállalótól a baleset bekövetkezésére vonatkozóan.
2.13.3. Vitás esetekben véleményét egyezteti a Védelmi Iroda vezetőjével és az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár állásfoglalását is kéri.
A munkavédelmi szervezet tagjainak feladat- és jogköre
2.14. A Védelmi Iroda vezetőjének munkavédelmi feladatai:
2.14.1.
2.14.2.
2.14.3.
2.14.4.
2.14.5.
2.14.6.
2.14.7.
2.14.8.
2.14.9.
2.14.10.

2.14.11.

2.14.12.
2.14.13.
2.14.14.
2.14.15.
2.14.16.

2.14.18.
2.14.19.
2.14.20.
2.14.21.

Irányítja és ellenőrzi a munkavédelmi szervezet tagjainak tevékenységét.
Ellenőrzi a szervezeti egységek munkavédelmi tevékenységét.
Részt vesz e szabályzat előírásai szerint a munkavédelmi szemléken.
Ellenőrzi a munkabalesetek, üzemi balesetek, hallgatói balesetek jegyzőkönyvezését és nyilvántartását.
Beosztottjai vonatkozásában felelős azért, hogy a szakképzettséget vagy szakképesítést igénylő
munkahelyeken csak azzal rendelkezők dolgozzanak.
Gondoskodik arról, hogy a munkabaleseteket nyilvántartásba vegyék. A bejegyzéseket követően a
szükséges intézkedéseket megteszi.
Amennyiben a munkavállaló, az előírt orvosi vizsgálaton figyelmeztetés ellenére sem jelenik meg,
kezdeményezi az orvosi vizsgálat megtörténtéig a munkavégzéstől való eltiltását.
Közreműködik a munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyamok megszervezésében.
Külön, az adott munkahelyen szükséges munkavédelmi rendelkezéseket adhat ki.
Gondoskodik a Védelmi Iroda munkavállalói részére az egyéni védőeszközök beszereztetéséről, annak
tervszerűségéről és biztosítja a védőeszközök rendeltetésszerű használhatóságát, védőképességét, azok
kielégítő higiénés állapotát, szükséges tisztítását, karbantartását, javítását, pótlását. Gondoskodik
időszakos ellenőrzésükről, megfelelőségükről.
A munkavégzés körülményeiből adódó, azzal összefüggő veszélyek elkerülése céljából, a megfelelő
munkaeszközök, valamint egyéni védőeszközök, ellátását biztosítja a Védelmi Iroda munkavállalóik
részére.
Elrendeli a munkavállalóknak járó védőital, védőkenőcs, tisztálkodó szerek kiadását.
Javaslatot tesz vizsgáló bizottság létrehozására egy esetleges súlyos munkabaleset bekövetkezésekor.
Véleményezi a munkabalesettel vagy foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatos kártérítési igényeket.
Jogosult bárhol, bejelentés nélkül is ellenőrzést tartani.
A munkavállalók biztonságának súlyos veszélyeztetése esetén jogosult egyes gépek, berendezések,
készülékek, munkaeszközök, munkahelyek, műhelyek, laborhelyiségek használatának tiltását
kezdeményezni. Ez esetben köteles a megállapított hiányosságokat és azok felszámolásának módját az
érdekelt vezetővel közölni, valamint tájékoztatja a létesítménygazdálkodási igazgatót és a gazdasági
szervezet főigazgatóját
Illetékessége területén gondoskodik arról, hogy a különböző gépjárműveket, gépeket csak a megfelelő
engedéllyel rendelkezők vezessék, kezeljék.
Központi szervezésben kezdeményezi, a szervezeti egységek vezetőin keresztül a munkahelyi
kockázatok felmérését, dokumentálását.
Ellenőrzi, hogy a kockázatértékelések során feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedési tervet
készítettek-e a szervezeti egységek.
Közreműködik az Egyetem egységes és átfogó megelőzési munkavédelmi stratégiai elkészítésében
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Az Egyetem területén, vagy tevékenységével összefüggésben megállapított, tudomására jutott, a
munkavállalók, hallgatók, tanulók, gyermekek, a tevékenység hatókörében tartózkodó személyek
egészségét, testi épségét súlyosan veszélyeztető hiányosságokról tájékoztatja a létesítménygazdálkodási
igazgatót és javaslatot tesz a veszélyhelyzet megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekre.

2.15. A Védelmi Iroda munkavédelmi munkatársainak munkavédelmi feladatai:
2.15.1.
Feladata a feltárt hiányosságok megszüntetésére teendő intézkedések kidolgozása, megszervezése.
Illetékessége területén:
2.15.2.
Ellenőrzi a szervezeti egységek munkavédelmi tevékenységét, elősegíti a munkavédelmi előírások
teljesítését.
2.15.3.
Ellenőrzi a munkavédelmi oktatást és az alkalmassági orvosi vizsgálatokat és védőoltásokat.
2.15.4.
Kivizsgálja a bejelentett vagy más úton tudomására jutott munkabaleseteket, részt vesz a foglalkozási
megbetegedések, fokozott expozíciók kivizsgálásában.
2.15.5.
Végzi a munkabalesetek jegyzőkönyvezését és nyilvántartását, hatóság felé történő bejelentését.
2.15.6.
A munkabalesetet szenvedett vagy foglalkozási ártalom miatt megbetegedett munkavállalót tájékoztatja a
kártérítéssel kapcsolatos jogokról, felszólítást küld kártérítési igénybejelentésére.
2.15.7.
Létesítmény, gép, berendezés, műszer, munkaeszköz üzembe helyezési eljárásai előtt a Műszaki és
Beruházási Iroda vezetőjének, vagy a szervezeti egységvezető tájékoztatása után közreműködik az
előzetes munkavédelmi felülvizsgálat elvégzésében, ellenőrzi a munkavédelmi követelmények betartását.
Előzetes tájékoztatás, értesítés után részt vesz az üzembe helyezési eljárásokon.
2.15.8.
Az üzemi baleseteket (munkába menet, illetve munkából jövet közben történt sérüléseket, baleseteket) a
balesetet szenvedett munkavállaló szervezeti egységének munkavédelmi megbízottjával közösen
kivizsgálja, illetve a jegyzőkönyvezést elkészíti a társadalombiztosítási előírásoknak megfelelően.
2.15.9.
Soron kívül ellenőrzi – a foglalkozás-egészségügyi szakorvossal közösen – azt a munkahelyet, egyéni
védőeszközt, a munkaeszközt, a technológiát, amely a rendeltetésszerű alkalmazás során közvetlenül
veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy azzal összefüggésben munkabaleset
következett be.
2.15.10. Szervezési feladatok:
– munkavédelmi szervezet által tartott szemlék szervezése;
– munkavédelemmel kapcsolatos megbeszélések szervezése.
– Munkavédelmi megbízottak éves munkavédelmi tájékoztatásának oktatásának megszervezése, az
oktatás megtartása.
2.15.11. Részt vesz a munkavállalók munkakörülményeit érintő normák, előírások kidolgozásában.
2.15.12. Részt vesz a kockázatértékelések által feltárt hiányosságokra történő intézkedések, valamint az
Egészségügyi Válsághelyzeti Terv kidolgozásában.
2.15.13. Közreműködik a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását célzó intézkedéseknél.
2.15.14. Közreműködik – a foglalkozás-egészségügyi szakorvossal, és megválasztása esetén a munkavédelmi
képviselővel együttműködve – az egyes munkafolyamatokhoz szükséges egyéni védőeszközök
meghatározásában, szükség esetén szakértő bevonásával.
2.15.15. A munkavédelemmel kapcsolatos jogi szabályozások változásait figyelemmel kíséri.
2.15.16. A szervezeti egységnél készített mentési tervek munkavédelmi tartalmú kiegészítésében közreműködik.
2.15.17. Közreműködik a kockázatértékelések elvégeztetésében. Külső szolgáltató megbízása esetén
közreműködik az előkészítésben, az elvégzett tevékenység teljesítmény igazolásában.
2.16.. A munkavédelmi megbízott feladatai:
2.16.1.
A szervezeti egységek vezetőivel együttműködve megbízásának területén a munkavédelmi jogszabályok
betartásának és betartatásának biztosítása.
2.16.2.
A rendszeres munkavédelmi szemle előkészítése és azon való részvétel.
2.16.3.
Új létesítmények használatbavétele, illetve gépek, műszerek, munkaeszköz üzembe helyezésének,
valamint jelentősebb műszaki felújítást követően az előzetes munkavédelmi felülvizsgálatnak, szemlének
az előkészítése és azon való részvétel.
2.16.4.
Az új belépő munkavállalók és az ismétlődő elméleti és gyakorlati munkavédelmi oktatások
megszervezése és lebonyolítása.
2.16.5.
Az időszakos orvosi vizsgálatra kötelezettek nyilvántartása, intézkedés a munkavállalók vizsgálatra
küldéséről, az alkalmassági orvosi nyilatkozatok nyilvántartásáról, őrzéséről.
2.16.6.
A munkavégzéssel, oktatással, illetve az adott szervezeti egység területén esetlegesen történt
munkabalesetről, balesetről a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja a Védelmi Irodát. Az esetleges
munkabaleset körülményeit rögzíti a szervezeti egység munkabaleseti nyilvántartásában. (munkabaleseti
nyilvántartás, munkabaleseti napló) Részt vesz a munkabalesetek kivizsgálásában.
2.16.7.
A munkavédelmi megbízott a szervezeti egységnél az észlelt munkavédelmi jellegű hiányosságokat
írásban rögzíti, intézkedést igénylő hiányosságok észrevételezése esetén intézkedést kezdeményez. A
megtett intézkedéseket szükség szerint írásban dokumentálja.
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Az írásban rögzített munkavédelmi észrevételeket, megtett intézkedéseket a szervezeti egység
munkavédelmi iratai között kell elhelyezni, és őrizni.
A munkavédelmi megbízott a munkavédelmi jellegű észrevételekről köteles a szervezeti egység
vezetőjét tájékoztatni és közreműködni a szükséges intézkedések megvalósítása érdekében.
A szervezeti egységnél nyilvántartást vezet a munkahelyi elsősegélynyújtással megbízott
munkavállaló(k)ról.
A szervezeti egységnél a munkavédelmi iratok között kell elhelyezni.
a) mindazokat az adatokat, amelyek az adott munkahelyre a munkavédelmi jogszabályok, továbbá a kiegészítő
munkavédelmi rendelkezések betartásának biztosítását és ellenőrzését lehetővé teszik;
b) a szervezeti egységvezetők által kiadott külön munkavédelmi rendelkezéseket;
c) a munkavédelmi oktatások és gyakorlatok rendjét, a részvételre kötelezett munkavállalók, illetve
hallgatók névsorát, az oktatások aláírásokkal ellátott jegyzőkönyveit;
d) az időszakos orvosi vizsgálatokra kötelezettek névsorát, a vizsgálatok előírt időrendjét és a részvétel
nyilvántartását; a szervezeti egység munkavállalóinak érvényes munkaköri orvosi alkalmassági
véleményét
e) a munka- és biztonságtechnikai eszközök, gépek berendezések rendszeres, illetve időszakos
biztonsági felülvizsgálat iratait
f) a munkavégzés során, vagy attól függetlenül fellépett minden olyan rendellenesség, szabálytalanság,
vagy hiányosság leírását, amely munkavédelmi előírásokba ütközik

2.17. A vegyszerfelelős feladatai:
2.17.1. Biztosítja és figyelemmel kíséri a szervezeti egység által felhasznált, tevékenysége során keletkező
veszélyes anyagok felhasználására, tárolására, hulladék kezelésére vonatkozó előírások teljesítését.
(mérgek, növényvédő szerek, rákkeltő anyagok, veszélyes készítmények közé tartozó takarító, tisztító
szerek, valamint veszélyes hulladéknak minősülő anyagok).
2.17.2. Megszervezi a veszélyes anyagok, veszélyes hulladékok biztonságos tárolását, irányítja és ellenőrzi a
károsító hatások elleni megelőző védekezések módját, végrehajtását, azokról nyilvántartást vezet.
Lehetőséget keres a veszélyes anyagoknak kevésbé veszélyes anyaggal történő helyettesítésére,
kiváltására.
2.17.3. Vezeti a vegyszerfelhasználással kapcsolatos nyilvántartásokat és minden tárgyévet követő január 31-ig,
írásban tájékoztatja a Védelmi Iroda vezetőjét a tárgyévi vegyszerfelhasználásról (készlet tárgyév január ljén, beszerzés tárgyévben, felhasználás tárgyévben, készlet tárgyév december 31-én).
2.17.4. Gondoskodik az előírt egyéni védőeszköz igények meghatározásáról, tájékoztatva a szervezeti egység
vezetőjét annak szükségességéről (a vegyszerek biztonsági adatlapja, illetve egyéb ismert információk
alapján).
2.17.5. Ellenőrzi a figyelmeztető feliratok és a biztonsági adatlapok meglétét, figyelemmel kíséri a biztonsági
adatlapok aktualizálását.
2.17.6. Ellenőrzi és figyelemmel kíséri a veszélyes anyag tárolására és szállítására szolgáló tárolóedény előírás
szerinti jelölésének meglétét.
2.17.7. Értesíti a Védelmi Iroda vezetőjét, ha a méregkészlet raktározása, szállítása és felhasználása során
hiányosságot észlel.
2.18. Az emelőgép-ügyintéző feladata:
2.18.1. Az új és felújított emelőgépek üzembe helyezési eljárásához összehívja a rendeletben előírt bizottságot,
vezeti annak munkáját, és az emelőgép-könyvbe való bejegyzéssel dönt az üzembe helyezés
engedélyezéséről.
2.18.2. Az emelőgépekkel kapcsolatos minden műszaki, fejlesztési, karbantartási, üzemeltetési kérdés
megoldásában részt vesz, azokat szakmai szempontból véleményezi, végrehajtásukat elősegíti, ellenőrzi.
2.18.3. Éves vizsgálati ütemtervet készíttet, a valós műszaki állapotokat tükröző karbantartási éves ütemterv
készítésénél közreműködik, azok végrehajtását ellenőrzi.
2.18.4. Az emelőgépeket műszaki, biztonságtechnikai szempontból ellenőrzi, illetve ellenőrizteti és a
megállapított hiányosságok megszűntetése érdekében, intézkedést kezdeményez.
2.18.5.
Naprakészen vezeti az emelőgép dokumentációjában az emelőgép ügyintéző feladatkörébe tartozó az
üzemeltetés, javítások, átalakítások adatait, a dokumentációkat megőrzi, az emelőgép üzemeltetése során
keletkezett dokumentációkat megőrzi, ellenőrzés esetén azokat bemutatja.
2.18.6.
Üzembiztonsági hiányosságok miatt kezdeményezheti az emelőgép üzemeltetésének megtiltását. Erről az
üzemeltető szervezeti egység vezetőjét, a létesítménygazdálkodási igazgatót, a Védelmi Iroda vezetőjét,
értesíteni köteles a hiányosságok és a szükséges intézkedések egyidejű megnevezésével.
2.18.7.
A kötöző és teherfelvevő eszközöket nyilvántartásba veszi, azok időszakos vizsgálati ütemtervét
meghatározza.
2.18.8.
Az emelőgépek éves vizsgálati ütemterve szerinti terhelési próbákat végezteti, azok eredményeit értékeli,
és a szükséges intézkedéseket megteszi.
2.18.9.
Az emelőgépek rendeltetés szerinti használatát esetenként ellenőrzi.
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2.18.10.
2.18.11.
2.18.12.
2.18.13.

2.18.14.
2.18.15.
2.18.16.
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Részt vesz az emelőgép-kezelők és - kötözők tanfolyamának szervezésében.
Az emelőgép-kezelők és - kötözők időszakos alkalmassági orvosi vizsgálatának végrehajtását ellenőrzi.
Kidolgozza és átadja az emelőgép-kezelők részére a műszaki vizsgálat előírásait.
Az emelőgép-naplóba tett észrevételeket, bejegyzéseket rendszeresen ellenőrzi, az így vagy egyéb
módon tudomására jutott hiányosságok megszűntetése érdekében haladéktalanul intézkedést
kezdeményez.
Kidolgozza az illetékessége területén az emelőgépek üzemeltetési dokumentációját típusonként és azok
egy példányát, az emelőgép-kezelőknek átadja.
Az emelőgépek selejtezésére javaslatot tehet.
Külső szolgáltató megbízása esetén az emelőgépekkel kapcsolatos feladatokat szerződésben kell
meghatározni.

2.19. A nyomástartó berendezések és kazánok ügyintézőjének feladata:
2.19.1.
Naprakészen vezeti az előírásoknak megfelelő nyilvántartást.
2.19.2.
A létesítés, üzemeltetés időtartama alatt előírt kötelező hatósági vizsgálatok időpontját a vizsgálatra
jogosult hatósággal egyezteti, és azok elvégzését kezdeményezi.
2.19.3.
A berendezéseket vizsgálatra előkészítteti.
2.19.4.
A berendezések dokumentumait hozzáférhető helyen megőrzi.
2.19.5.
Az üzembe helyezési eljáráshoz a megfelelő bizottságot összehívja.
2.19.6.
A felügyeletére bízott berendezések éves karbantartási tervét elkészíti, annak végrehajtását irányítja és
ellenőrzi.
2.19.7.
Éves vizsgálati ütemtervet készít mind a hatósági, mind a saját ellenőrzéshez.
2.19.8.
A berendezések szakszerű üzemeltetését rendszeresen ellenőrzi.
2.19.9.
A berendezések kezelőinek első és ismétlő oktatását megszervezi, lebonyolítja, és azt megfelelően
dokumentálja.
2.19.10. Kidolgozza, kidolgoztatja a berendezések típusonkénti üzemeltetési dokumentációját, melybe
belefoglalja a műszakos vizsgálatokat, és a kezelők rendelkezésére bocsátja.
2.19.11. Minden lényeges intézkedését írásban rögzíti.
2.19.12. A feladatát képező munkában ellenőrzési és intézkedési joga van.
2.19.13. A hatáskörébe tartozó berendezésekre vonatkozóan beruházásra, fejlesztésre, felújításra vonatkozóan
véleményt ad, azokat kezdeményezi.
2.19.14. Szabálytalan használat vagy baleseti veszély esetén kezdeményezi az üzemeltetés megtiltását, érvényes
engedélytől függetlenül. Erről köteles az üzemeltető szervezeti egység vezetőjét, a
létesítménygazdálkodási igazgatót, a Védelmi Iroda vezetőjét, értesíteni, és
a
hiányosság
felszámolásának módjáról tájékoztatást adni.
2.19.15. A berendezések selejtezésére javaslatot tehet.
2.20. A sugárvédelmi szolgálatvezető munkavédelemmel kapcsolatos feladatai
2.20.1. Az Egyetem Sugárvédelmi Szabályzata tartalmazza a feladat és hatásköröket.
.
2.21. A munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés, munkavédelmi képviselet
2.21.1. Mvt. 70/A. § (1) A munkavállalók az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel
összefüggő jogaik és érdekeik képviseletére jogosultak maguk közül - a következők szerint - képviselőt
vagy képviselőket (a továbbiakban: munkavédelmi képviselő) választani:
a) munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden olyan munkáltatónál, ahol a Munka
Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók létszáma legalább ötven fő.
A választás megtartásának lebonyolítása, a feltételek biztosítása a munkáltató kötelezettsége;
2.21.2. A munkavédelmi képviselők, a munkahelyi munkavédelmi bizottság, a paritásos munkavédelmi testület
megválasztásával, tevékenységével kapcsolatban a Munkavédelmi törvény alapján kell eljárni. (1993. évi
XCIII. törvény a munkavédelemről).
A munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés részletes szabályai a Mvt. 70§ -79 § tartalmazza.
2.21.3. Megválasztása esetén a munkavédelmi képviselő jogosult meggyőződni többek között
 a munkahelyek, a munkaeszközök és egyéni védőeszközök biztonságos állapotáról;
 a megelőző intézkedések megfelelőségéről, végrehajtásáról,
 a munkavállalók munkavédelemmel kapcsolatos ismereteiről
2.21.4. A munkavédelmi képviselő
 működési területén a munkahelyekre munkaidőben beléphet és tájékozódhat a munkavállalóktól
 részt vehet az Egyetemen azoknak a döntéseknek az előkészítésében, amelyek, hatással lehetnek
a munkavállalók egészségére és biztonságára,
 tájékoztatást kérhet azokban a kérdésekben, amelyek érintik az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzést;
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véleményt, nyilváníthat, intézkedést kezdeményezhet
részt vehet a munkabalesetek kivizsgálásában, az arra jogosult kezdeményezésére
közreműködhet a foglalkozási megbetegedés körülményeinek feltárásában;
 indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező munkavédelmi hatósághoz fordulhat, a hatósági
ellenőrzés során az ellenőrzést végző személlyel közölheti észrevételeit.
2.21.5. A megválasztott munkavédelmi képviselők munkahelyi bizottságot hozhatnak létre.
2.21.6. Munkavédelmi képviselők választása esetén a munkavédelmi képviselők közül delegált és a munkáltató
képviselőiből álló paritásos munkavédelmi testület látja el az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzésre vonatkozó érdekegyeztető tevékenységet.
3. fejezet: Az alkalmazás munkavédelmi követelményei
3.1. A munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálatainak célja annak orvosi megállapítása, hogy a munkavállaló:
– Egészségügyi szempontból alkalmas-e a választott (kijelölt, gyakorolt) munkakörben egészségének vagy testi
épségének előre nem látható károsodása nélkül a munka végzésére.
– Esetleges betegsége a munka ellátása során nem idézhet-e elő saját személyével vagy munkavállaló társaival
kapcsolatban veszélyt vagy fertőzést.
– Ha megváltozott a munkaképessége, milyen munkakörben és milyen feltételek mellett foglalkoztatható.
– A járványügyi érdekből kiemelt munkaköröknél nem szenved-e bizonyos fertőző betegségekben, illetve nem
hordozza-e szervezetében és nem üríti-e szervezetéből a fertőző betegségek kórokozóit anélkül, hogy saját maga
ilyen fertőző betegség valamely szakaszában lenne.
– Nem szenved-e olyan betegségben, amely miatt gyógykezelésre vagy gondozásra van szükség.
3.2. Az Egyetem foglalkozás-egészségügyi szolgálat szakorvosai végzik a munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatokat.
3.3. Előzetes alkalmassági vizsgálat:
3.3.1. Valamennyi felvételre jelentkező köteles részt venni az előzetes munkaköri orvosi alkalmassági
vizsgálaton. A felvételre jelentkező munkavállalónak a munka, tevékenység megkezdése előtt, a munkaköri
orvosi alkalmassági vizsgálatra küldéséről, amennyiben ettől eltérő megállapodás nincs, annak a szervezeti
egységnek a vezetője köteles gondoskodni, amelyik szervezeti egységnél az alkalmazása történik. A
felvételre jelentkező munkavállalót a kitöltött MVSZ. 8. sz. melléklete szerinti „Munkaköri alkalmassági
vizsgálatra utalás” elnevezésű nyomtatvánnyal az Egyeztem foglalkozás-egészségügyi szolgálathoz kell
küldeni. A nyomtatványon, a személyi adatokon, a munkakör pontos megnevezésén kívül a nyomtatvány
kitöltésével megbízott, a végzendő tevékenység kockázatait ismerő munkavállalónak meg kell jelölni, be
kell írni mindazokat az egészségkárosító tényezőket, amilyen kockázatok az adott munkakörre, végzendő
tevékenységre jellemzők.
3.3.2. A vizsgálatot végző orvos annak eredményét a nyomtatványra rávezeti és kiállítja a „Munkavállaló
egészségügyi törzslapja” elnevezésű nyomtatványt.
3.3.3. A vizsgálatot végző orvos a munkaköri alkalmassági orvosi véleményt 2 példányban átadja a
munkavállalónak. Az orvosi véleményből egy példányt el kell juttatni a Humánpolitikai Szolgáltató Irodára,
egy példányt a foglalkoztató szervezeti egységnél kell nyilvántartani.
3.3.4. A megjelölt munkakör betöltésére alkalmasnak minősített munkavállalót a Személyügyi Szolgáltató Iroda
állományba veszi, és az őt foglalkoztató szervezeti egységhez irányítja.
3.3.5. Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni továbbá:
a) a munkáltató által foglalkoztatott személynél a munkakör (munkahely) megváltoztatása előtt, ha fizikai
munkát végez, fiatalkorú, nem fizikai munkakörben foglalkoztatott munkavállaló az új munkakörben,
vagy munkahelyen a korábbinál nagyobb vagy eltérő jellegű megterhelésnek lesz kitéve;
b) a kéthetes időtartamot meghaladó külföldi munkavégzés esetén a kiutazás előtt minden munkavállalónál,
ha közepesen nehéz vagy nehéz fizikai megterheléssel járó munkát fog végezni, ha a külföldi
munkavégzés és a munkakörnyezete a hazainál nagyobb megterhelést ró a munkavállalóra, ha külföldön
nagyobb a fertőzési kockázat.
3.3.6. 33/1998.(VI.24.) NM rendelet 2. § (2) Külön jogszabályokban megfogalmazottak szerint kell eljárni:
a) a gépjárművezetők – ideértve a mezőgazdasági vontatók vezetőit is –, az autóbusz-vezetők,
d) a kézilőfegyvert, lőszert, gáz- és riasztófegyvert tartani szándékozó, illetve lőfegyvertartási engedéllyel
rendelkező személyek, munkaköri alkalmasságának orvosi vizsgálatánál és véleményezésénél
f) az egészségügyi tevékenységet folytatók .
munkaköri alkalmasságának orvosi vizsgálatánál és véleményezésénél.
3.4. Időszakos alkalmassági vizsgálat:
3.4.1. Az időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatra utalás szintén a 8. sz. melléklete szerinti nyomtatványon
történik.
3.4.2. Az első fokú munkaköri alkalmassági orvosi vélemény következő vizsgálatig történő megőrzése,
nyilvántartása a szervezeti egységvezető és a munkavédelmi megbízott feladata.
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Az időszakos orvosi alkalmassági vizsgálat esedékességét, érvényességét a munkavállalót foglalkoztató
szervezeti egységnél kell figyelemmel kísérni. A vizsgálatok esedékességét a szervezeti egység vezetője, vagy
az általa megbízott személy állapítja meg – a szervezeti egység kiegészítő szabályozása alapján –, amennyiben
az érvényességre ettől eltérő időpontot a foglalkozás-egészségügyi orvos nem határoz meg. Az érintett
munkavállalók névsorát, a vizsgálat időpontját és helyét a foglalkozás-egészségügyi szolgálattal egyeztetni
szükséges. (elektronikus úton bejelentkezés)
A szervezeti egység vezetője gondoskodik arról, hogy az időszakos alkalmassági orvosi vizsgálatra kötelezett
munkakörben dolgozó munkavállalók az időszakos orvosi alkalmassági vizsgálaton, az előző munkaköri
alkalmassági orvosi vélemény érvényességi időtartamán belül, megjelenjenek.

3.5. Járványügyi érdekből végzett előzetes vagy esetenkénti orvosi vizsgálat:
3.5.1. Meghatározott munkakörökben – 6. sz. melléklet – foglalkoztatott munkavállalóknál a foglalkozásegészségügyi szolgálat elvégzi (elvégezteti) a járványügyi érdekből előirt vizsgálatokat, a vizsgált személlyel
a 7. sz. melléklet szerinti „Egészségügyi nyilatkozat”-ot töltet ki és írat alá, amelyet a foglalkozásegészségügyi szolgálat őriz. Ugyanakkor a vizsgálatot végző orvos kitölti, aláírja, és a munkavállalóval
aláíratja az „Egészségügyi nyilatkozat és vizsgálati adatok” című könyvecskét, amelyet a munkavállaló kap
meg.
3.5.2. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat az egészségügyi könyvekről, a benne szereplő minősítésről
nyilvántartást vezet.
3.5.3. A munkavállaló köteles megőrizni az egészségügyi könyvét, azt munkaideje alatt magánál tartani, a
munkáltató vagy az ellenőrzésre jogosultak kívánságára felmutatni.
3.5.4. Az egészségügyi könyv elvesztését a munkavállaló haladéktalanul köteles a munkahelyi vezetőnek jelenteni.
3.5.5. Az elvesztett egészségügyi könyvet a foglalkozás-egészségügyi szolgálat pótolja, annak megtörténtéig a
munkavállalót munkakörében foglalkoztatni nem szabad.
3.5.6. Az egészségügyi könyvvel ellátott munkavállaló köteles soron kívül a foglalkozás-egészségügyi szolgálathoz
fordulni és az orvos által szükségesnek tartott orvosi (szakorvosi, laboratóriumi stb.) vizsgálatnak magát
alávetni:
a) bizonytalan eredetű lázas megbetegedése;
b) foglalkozásának gyakorlása következtében mások megbetegedését előidézhető bőrmegbetegedése;
c) hasmenése és heveny gyomor- és bélpanaszai;
d) a vele közös háztartásban élő személy hasmenéses megbetegedése esetén.
e) hányás
f) torokgyulladás
g) váladékozó szembetegség,
3.5.7. Ha a betegség tünetei a munkahelyén jelentkeznek, köteles azt felettesének azonnal jelenteni. A jelentési
kötelezettségre, annak elmulasztásából származó járványügyi veszélyre, a munkavállaló személyes
felelősségére a munkába álláskor a munkavállalót ki kell oktatni, amelynek megtörténtét az egészségügyi
könyvben az oktató aláírásával igazolja.
3.5.8. Ha a 3.5.6. bekezdésben felsorolt esetek valamelyikéről a munkahelyi vezető szerez tudomást, köteles a
munkavállalót azonnal alkalmassági véleményezésre küldeni.
3.6. Soron kívüli munkaköri, szakmai, ill. személyi higiénés alkalmassági vizsgálat:
3.6.1. 33/1998.(VI.24.) NM rendelet 7. § (1) Soron kívüli munkaköri vagy szakmai alkalmassági vizsgálatot kell
végezni:
a) ha a munkavállaló, a tanuló vagy a hallgató… egészségi állapotában olyan változás következett be, amely
feltehetően alkalmatlanná teszi az adott munkakör egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
ellátására, a szakma elsajátítására, illetve gyakorlására;
b) ha az „Egészségügyi Nyilatkozat”-on nyilatkozat tételére kötelezett munkavállaló, tanuló vagy a hallgató
az ott felsorolt tüneteket észleli magán, vagy a vele közös háztartásban élőkön;
c) heveny foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció, eszméletvesztéssel járó vagy ismétlődő
munkabaleset előfordulását követően;
d) a c) pont szerinti heveny foglalkozási megbetegedésen kívül a munkavállaló, tanuló vagy hallgató olyan
rosszulléte, betegsége esetén, amely feltehetően munkahelyi okokra vezethető vissza, illetve 30 napos
keresőképtelenséget követően, valamint a külön jogszabály szerinti 3. vagy 4. csoportba tartozó biológiai
tényezők hatásának kitett munkavállaló esetén a 10 napot meghaladó keresőképtelenséget követően;
e) ha a munkavállaló előre nem várt esemény során expozíciót szenved;
f) ha a munkavállaló munkavégzése – nem egészségi ok miatt – 6 hónapot meghaladóan szünetel.
3.6.2. 33/1998.(VI.24.) NM rendelet 7. § (3) Soron kívüli alkalmassági vizsgálatot kezdeményezhet:
a) a foglalkozás-egészségügyi orvos;
c) a háziorvos, illetve a kezelőorvos minden olyan heveny vagy idült betegség után, amely a munkavállaló,
illetve a munkát végző személy munkaalkalmasságát befolyásolhatja;
d) a fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerve munkavédelmi
felügyelősége (a továbbiakban: munkavédelmi felügyelőség) felügyelője;;
e) a munkáltató a szakképző és felsőoktatási intézmény vezetője;

109. SZÁM

EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 3511
f) a munkaügyi központ;
g) a munkavállaló, a munkát végző személy, a tanuló vagy hallgató.

3.7. Záróvizsgálat:
3.7.1. 33/1998.(VI.24.) NM rendelet 8. § A munkáltató kezdeményezésére záróvizsgálatot kell végezni:
a) a külön jogszabályban szereplő emberi rákkeltő hatású anyagok tízéves, benzol, illetve ionizáló sugárzás
négyéves expozícióját követően a tevékenység, illetve a munkaviszony megszűnésekor;
b) idült foglalkozási betegség veszélyével járó munkavégzés, illetve munkakörnyezet megszűnésekor,
továbbá ha a foglalkoztatott korkedvezményre jogosító munkakörben legalább négy évet dolgozott
c) külföldi munkavégzés esetén a munkavállaló végleges hazatérését követően.
3.7.2. A munkaviszony alatt és a munkaviszony megszűnésekor időszerűvé váló vizsgálatra a szervezeti
egységvezető szólítja fel a munkavállalót. A záróvizsgálatra kötelezett munkakörben dolgozó, tevékenységet
végző munkavállalókat a foglalkoztató szervezeti egységnél nyilván kell tartani. A közalkalmazotti
jogviszony megszűnésekor a Személyügyi Szolgáltató Iroda ellenőrzi a vizsgálat megtörténtét. Annak
hiányában a munkavállalóval elszámolni nem szabad.
3.8. Az orvosi vizsgálatról távolmaradás vagy alkalmatlanság:
3.8.1. Az a munkavállaló, aki előzetes alkalmassági vizsgálaton nem vett részt, nem foglalkoztatható. Ha a
munkavállaló az előírt időszakos alkalmassági vizsgálaton vagy a munkáltató felhívására soron kívüli
alkalmassági vizsgálaton nem vett részt, a munkavégzéstől a vizsgálaton való megjelenéséig el kell tiltani.
3.8.2. Az a munkavállaló, aki a foglalkozás-egészségügyi szolgálat véleménye szerint a megjelölt munkakör
betöltésére alkalmatlan, abban a munkakörben tovább nem foglalkoztatható. Ebben az esetben, a foglalkozásegészségügyi szolgálat véleményével egyidejűleg, a munkavállalóval közölni tartozik a jogorvoslat helyét és
módját.
3.8.3. Ha a munkavállaló vagy a munkáltató az elsőfokú egészségügyi szerv (foglalkozás-egészségügyi szolgálat)
véleményével nem ért egyet, az orvosi vélemény közlésétől a mindenkori jogvesztő határidőn belül kérheti a
munkaköri alkalmasság másodfokon történő elbírálását.
3.8.4. A másodfokú egészségügyi szerv döntéséig az elsőfokú egészségügyi szerv véleménye szerint kell eljárni. A
másodfokú egészségügyi szerv véleménye végleges.
3.8.5. Az alkalmatlanság, illetve az ideiglenes alkalmatlanság, korlátozott alkalmasság okát a munkavállalóval a
vizsgálatot végző orvosnak minden esetben ismertetnie kell, azt a munkáltatóval azonban csak a vizsgált
munkavállaló írásbeli hozzájárulásával közölheti.
3.8.6. Az alkalmassági orvosi vizsgálatok megtörténtét, érvényességét a Védelmi Iroda vezetője vagy a Védelmi
Iroda munkavédelmi képzettségű munkatársai is ellenőrizhetik.
3.8.7. Munkahelyi vezető orvosi vizsgálat nélkül vagy érvénytelen vizsgálatokkal, munkavállalókat nem
foglalkoztathat.
3.8.8. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat a szervezeti egység vezetőjét értesíti, ha tudomására jut, hogy a
munkavállaló az orvosi vizsgálatra való felszólításnak nem tett eleget.
3.8.9. A szervezeti egységek külön szabályozni kötelesek az egységük munkavállalóinak alkalmassági orvosi
vizsgálatának rendjét. A szabályozásnak munkakörönként tartalmaznia kell az időszakos, soron kívüli és a
záró vizsgálatok rendjét. A szabályozás elkészítése a szervezeti egységvezető feladata, melyhez kérheti a
foglalkozás-egészségügyi szakorvos és a Védelmi Iroda munkavédelmi munkatársainak segítségét.
3.10. Szakképesítések, szakmai gyakorlatok, szakmai képzések
3.10.1. A Humánpolitikai Szolgáltató Iroda a rendelkezésre álló információk alapján köteles ellenőrizni, hogy a
felvételre jelentkező munkavállaló a betölteni szándékozott munkakörhöz (pl. e szakasz 3.10.6. pont) a
megfelelő szakképesítéssel, illetve kötelező szakmai gyakorlattal rendelkezik-e.
3.10.2. Ha a jogszabályok lehetővé teszik a szakképesítés munka melletti megszerzését, akkor annak teljesítésére
vonatkozó határidőt a munkaszerződésben ki kell kötni és annak hiányát, az alkalmazásnál figyelembe kell
venni.
3.10.3. Mind a Személyügyi Szolgáltató Iroda, mind a szervezeti egység vezetője köteles figyelemmel kísérni az
előírt szakképesítés megszerzésének teljesítését.
3.10.4. A kötelező szakmai gyakorlatot végző tanulók felügyelet nélkül nem foglalkoztathatók.
3.10.5. Az a munkavállaló, aki neki felróható okból nem tett eleget a szakképesítés megszerzésére vállalt
kötelezettségének, azonos feltételekkel tovább nem foglalkoztatható.
3.10.6. Szakmai képzettséghez kötött munkakörben, illetve tevékenységet végezni csak az előírt képzetség
megléte esetén lehet végezni, ilyen tevékenységgel csak szakmai képzettséggel, rendelkező személyek
bízhatók meg.
3.10.7. Az Egyetem által bonyolított szakmai jellegű képzések alkalmával a munkavédelmi ismeretek oktatásával
munkavédelmi képzettséggel rendelkező személy bízható meg.
3.10.6. Szakképesítés szükséges többek között a következő munkakörök betöltéséhez: targoncavezető, emelőgépkezelő, kazánkezelő, vízlágyító-kezelő, vízműtelep-kezelő, méregkezelő, fertőtlenítő, ív- és lánghegesztő,
motoros láncfűrész-kezelő, faipari gépkezelő, elektrikus, felvonófelügyelő, (mosómester, állattenyésztő),
növényvédő.
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Szakképesítést nem adó vizsga megszerzése után betölthető munkakörök: felvonókezelő, gázpalackkezelő, oxigénközpont-kezelő, autókláv - és sterilizáló berendezést kezelő.

3.11. Munkavédelmi szakképesítések:
3.11.1. A Védelmi Iroda állományába tartozó és munkaköri feladat alapján munkavédelmi feladatokat ellátó
munkavállalóknak a munkakörtől függően államilag elismert munkavédelmi képesítéssel kell rendelkezni.
3.11.2.

A szervezeti egységek munkavédelmi megbízottai legalább középfokú iskolai végzettségűek legyenek és
részt kell venniük a részükre szervezett nem vizsgaköteles munkavédelmi tájékoztatón, oktatáson.

3.12. Iskolai tanulók szünidei alkalmazása:
3.12.1. Az iskolai tanulók szünidei alkalmazásánál az alkalmassági orvosi vizsgálat a munkavállalókéval azonos
módon történik.
3.12.2. A hallgatók, tanulók munkavégzése során értelemszerűen alkalmazni kell az adott helyen foglalkoztatott
munkavállalókra vonatkozó munkavédelmi szabályokat és munkaegészségügyi előírásokat.
3.12.3. A munkába állásnál megtartott munkavédelmi oktatást a munkavállalókra vonatkozó előírások szerint kell
dokumentálni.
3.12.4. A munkavégzés ellenőrzésénél, a munkavédelmi oktatásnál fokozottan figyelembe kell venni a tanulók
életkori sajátosságait és azt, hogy korábbi munkahelyi tapasztalatokkal nem rendelkeznek, illetve, hogy
azok nem hasonlíthatók a felnőtt munkavállalók munkahelyi és munkavédelmi tapasztalataihoz.
3.12.5. A hallgatók, tanulók munkaideje a szervezeti egységeknél rendszeresített munkaidővel azonos, de az annál
rövidebb is lehet.
3.12.6. A 18. életévét be nem töltött tanulót éjszakai munkára, a 16 éven alulit pedig túlmunkára és készenlétre
igénybe venni nem szabad.
3.12.7. A tanulók foglalkoztatásánál figyelembe kell venni e szabályzatban a fiatalkorúak munkavégzésére előírt
korlátozásokat.
3.13. Szakmunkástanulók alkalmazása:
3.13.1. A felvételt megelőzően a Személyügyi Szolgáltató Iroda kéri fel a szakmunkásképző intézetet (iskolát)
annak megállapítására, hogy a gyakorlati oktatásra az adott helyen a feltételek megfelelnek-e.
3.13.2. A gyakorlati oktatás időbeosztását az iskola készíti az Egyetem érdekelt egységével egyetértésben.
3.13.3. Szakmunkástanuló alkalmazása esetén a szervezeti egység vezetője írásban ad megbízást a gyakorlati
oktató részére, aki felelős a tanuló munkavédelmi oktatásáért és felügyeletéért.
3.13.4. A szakmunkástanulót az azonos munkakörben foglalkoztatott szakmunkásoknak megfelelően kell ellátni
egyéni védőeszközzel.
3.13.5. A szakmunkásképző intézet (iskola) megbízottja, illetve az arra jogosult szervek bármikor ellenőrizhetik a
gyakorlati oktatás munkavédelmi feltételeit.
3.14. Fokozottan járványveszélyes, illetve a hazaitól jelentősen eltérő éghajlatú területen történő munkavégzésre
vonatkozó további szabályok:
3.14.1. 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 9. § (1) Külföldi munkavégzés esetén, ha a kiutazás fokozottan
járványveszélyes vagy a munkavállalót jelentősen megterhelő, a hazaitól nagymértékben eltérő klímájú
területre történik, az előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat során a foglalkozás-egészségügyi orvos
szakmai állásfoglalást kérhet a Szent László Kórház Trópusi Ambulanciájától a tartózkodás veszélyeire
vonatkozólag.
3.15. A különös védelmet igénylő (sérülékeny) csoportok foglalkoztatása:
3.15.1. 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 10. § (1) A munkaköri alkalmasság vizsgálatánál és véleményezésénél
figyelembe kell venni, hogy a nők (különös tekintettel a fogamzóképes korúakra és a terhesekre – ezen
belül a terhesség korai szakaszában lévőkre –, a nemrégen szült, a szoptató anyákra, az anyatejet adókra)
alkalmatlanok vagy csak bizonyos feltételekkel alkalmasak a 8. 9. számú mellékletben felsorolt
egészségkárosító kockázatot jelentő vagy veszélyes megterhelésekkel járó munkakörülmények közötti
munkavégzésre. (MvSz. 9. sz. melléklet)
3.15.2. 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 10. § (2) A 9. sz.. számú melléklet szerinti, a munkakörnyezetben jelen lévő
kóroki tényezők esetében a jelen rendeletben foglaltak végrehajtása érdekében a munkáltató köteles
kockázatbecslést végezni és megállapítani azokat az intézkedéseket, amelyekkel az (1) bekezdés szerinti
személyek egészségét és biztonságát garantálni kell. (MvSz. 10/a. sz. melléklet)
3.15.3.

3.15.4.

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 10/A. § (1) A fiatalkorú munkaviszony keretében történő foglalkoztatását
tiltó vagy feltételekkel megengedő megterhelések listáját a 8. 9. számú melléklet tartalmazza. (MvSz. 9. sz.
melléklet)
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 10/A. § (2) Azon munkakörülmények felsorolását, amelyek fennállása
esetén a fiatalkorú foglalkoztatásához az alkalmassági vizsgálat keretében elvégzett kockázatbecslés
szükséges a 9/A . számú melléklet tartalmazza. (MvSz. 10/b sz. melléklet )
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33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 10/B. § (1) A munkaköri alkalmasság vizsgálatánál és véleményezésénél
figyelembe kell venni, hogy az idősödő munkavállalók alkalmatlanok vagy csak bizonyos feltételekkel
alkalmasak a 8. 9. számú mellékletben felsorolt egészségkárosító kockázatot jelentő vagy veszélyes
megterhelésekkel járó munkakörülmények közötti munkavégzésre. ( MvSz. 9. sz. melléklet)
3.15.6 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 10/B. § (2) Az idősödő munkavállaló foglalkoztatásánál fokozottan
törekedni kell a munkának a munkavállaló munkaképességéhez való igazítására.
3.15.5.

3.16. A munkáltató feladatai:
3.16.1. A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 15. § (6) A munkáltató a munkaköri, a felsőoktatási intézmény a szakmai
alkalmasságot vizsgáló és véleményező szerv kérésére mindazokat a munkaköri és munkahelyi adatokat
közli, amelyeket a véleményezéshez szükségesnek tart, illetve amit a véleményező kér. Az egészségügyi
szerv a tudomására jutott nem egészségügyi adatokat nem hozhatja nyilvánosságra.
3.16.2. 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 15. § (7) Ha a munkaköri, illetve szakmai alkalmasságot elbíráló szerv a
munkahelyi körülményekről a helyszínen kíván tájékozódni, a munkáltatónak, felsőoktatási intézménynek
lehetővé kell ezt tenni.
3.16.3. 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 16. § Az a munkavállaló, tanuló, az álláskereső, hallgató, aki az előzetes,
időszakos, soron kívüli munkaköri, szakmai, illetve munkát végző személy, aki az előzetes, soron kívüli
személyi higiénés alkalmassági vizsgálaton nem vett részt, vagy nem alkalmas minősítést kapott, az adott
munkakörben nem foglalkoztatható, szakmai képzésben nem részesíthető, a munkaterületen nem
foglalkoztatható, tevékenységet nem folytathat.
3.17. Az egészségügyi dokumentáció:
3.17.1. 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 14. § (6) Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény alapján az egészségügyi dokumentációt az
adatfelvételtől számított legalább 30 évig – a külön jogszabály szerinti biológiai tényezők hatásának kitett
munkavállaló esetén 40 évig – a munkaköri, illetve szakmai alkalmasságot első fokon elbíráló szerv őrzi
meg.
3.18. A védőoltások rendje:
3.18.1. Alkalmazás feltétele:
– Az Általános Orvostudományi Kar vonatkozásában a védőoltásokra az ÁOK Higiénés Szabályzat
rendelkezik.
– Hepatitis B elleni védőoltásban kell részesülnie minden olyan munkavállalónak és az egyetem képzési
programjainak keretében oktatott személynek, aki beteg vérével, váladékával érintkezik.
– Hastífusz, tetanusz védőoltásban kell azon munkavállalót részesíteni, aki a szennyvízelvezető csatornák
javítását, tisztítását végzi.
3.18.2. Ajánlás:
– Tetanusz védőoltásban lehet részesíteni azokat, akik az SZTE Füvészkertben, kísérleti telepeken
dolgoznak, vagy ismeretlen eredetű szennyezett minták vételét, tisztítását végzik, valamint a
mezőgazdasági kísérleti telepek dolgozói.
– Kullancsencephalitis védőoltásban lehet részesíteni a szabadban, külső területeken dolgozókat.
– Az ÁOK Higiénés Szabályzata szerint meghatározott esetekben.
3.18.3. A védőoltások megtörténtét a 14 éven felüliek részére rendszeresített oltási könyvbe kell bevezetni,
amelyet a beoltott személynek meg kell őriznie, és magánál kell tartania, ellenőrzéskor azt fel kell mutatni.
3.18.4. Az elvégzett védőoltásokat a Foglalkozás-egészségügyi Szolgálatnál kell nyilvántartani.
3.19. Az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó foglalkoztathatósági szakvélemény
3.19.1.

Az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó idénymunka vagy alkalmi munka esetén a munkavállaló
foglalkoztathatósági vizsgálatának eljárása a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 16/A § szerint történik.

3.20. Egyetemi hallgatók orvosi alkalmassági vizsgálata
3.20. 1. Egyetemi hallgatóknak az egyetemi tanulmányokhoz kapcsolódó gyakorlati képzés miatt előírt orvosi vizsgálatok
eljárási szabályai, a külön kari szabályozások szerint.

4. fejezet: A munkavédelmi oktatás rendje. A munkavédelmi oktatás célja, oktatott témakörök
4.1.A munkavédelmi oktatás rendje:
Mvt. 55. § (1) A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló:
a) a munkába álláskor,
b) munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés követelményeinek változásakor,
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c) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
d) új technológia bevezetésekor elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat,
utasításokat és információkat. Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként –
a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve – meg kell ismételni. Az oktatás
elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.
4.2. Mvt. 55. § (2) Az (1) bekezdésben előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.
4.3. A munkavédelmi oktatások megtartásáért – szervezeti egység vezetője felelősségének fenntartása mellett –a
munkavédelmi megbízott felelős.
4.3.1. Az oktatást az oktatott személy által értett nyelven kell megtartani. Az elektronikus úton hozzáférhető általános
elméleti munkavédelmi oktatási anyag elkészítéséről és az egyetemi szervezetek általi elérhetőségéről az SZTE
Védelmi Iroda gondoskodik a jelenlegi egyetemi oktatási nyelveken. (magyar, angol, német, francia). A szervezeti
egységre vonatkozó speciális elméleti és gyakorlati munkavédelmi oktatási anyagról a szervezeti egységek vezetői
gondoskodnak
4.4. A munkavédelmi oktatást a munkahelyi vezető (munkavédelmi megbízott), illetve felkérés alapján az általános
elméleti munkavédelmi ismeretekről a Védelmi Iroda munkatársai tartják.
4.5. Munkavállalók munkavédelmi oktatásának dokumentálására csak az e célra megjelentetett és kereskedelmi
forgalomban beszerezhető munkavédelmi oktatási napló, illetve a munkavédelmi oktatás megtörténtét megfelelően
dokumentáló szerkesztett munkavédelmi oktatási napló/, munkavédelmi oktatás nyilvántartás/, jegyzőkönyv
munkavédelmi oktatásról/, munkavédelmi oktatási jegyzőkönyv nyomtatvány használható. Szerkesztett
munkavédelmi oktatás jegyzőkönyv minta a MvSz. 11. melléklete szerint.
A munkavédelmi oktatás valamennyi dokumentumát 5 évig meg kell őrizni
4.6. Az oktatási tematikát a munkavédelmi szervezet készíti el, évenként felülvizsgálva adja ki a szervezeti egységek
részére, illetve elektronikus formában a Védelmi Iroda honlapján teszi elérhetővé.
4.7. Azok részére, akik a munkavédelmi oktatásokon menthető okból nem vettek részt, pótoktatást kell tartani. Kivéve az
előzetes (új munkavállalók) munkavédelmi oktatása, amelynek hiányában a munka nem kezdhető meg.
4.8. Az Egyetem területén munkát végző vállalkozások, vállalatok munkavállalóinak a speciális körülmények miatt
szükséges munkavédelmi oktatásáról a munkát végzőkkel kötött vállalkozási szerződésben kell rendelkezni.
4.8.1. Nem egyetemi intézményben végzett szakmai gyakorlat alkalmával is gondoskodni kell arról, hogy a résztvevők
megismerjék az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés, tevékenység elméleti és gyakorlati
ismereteit, szabályokat, utasításokat és információkat. A helyszín, a végzett tevékenység ne veszélyeztesse az
egészséget, testi épséget. Ennek érdekében az Egyetem részéről a gyakorlatot szervező, kapcsolatot tartó
munkavállalónak előzetesen egyeztetni kell ezekről a feltételekről a külső gyakorlati helyszín képviselőjével.
4.8.2. Az Egyetem által szervezett rendezvények alkalmával is gondoskodni kell a munkavállalók, hallgatók, résztvevő,
látogatók egészségének, testi épségének védelméről. Ezeknek a feltételeknek szükség szerint az előzetes
egyeztetéséért, tájékoztatásért, tájékoztató információk elhelyezéséért a rendezvényt szervező egység vezetője
felelős.
4.9. Előzetes munkavédelmi oktatás:
4.9.1. Valamennyi új és velük egy tekintet alá eső munkavállalót a munka megkezdése előtt általános elméleti és
gyakorlati munkavédelmi oktatásban kell részesíteni.
4.9.2. Az elméleti oktatáson foglalkozni kell a munkakörrel összefüggő és az alapvető általános munkavédelmi
kérdésekkel. A gyakorlati munkavédelmi oktatáson, az előbbieken kívül részletesen ki kell térni:
– a munkaeszközök, gépek, berendezések műszaki jellemzőire és a kezelés munkabiztonsági előírásaira,
– az egyéni védelemre, egyéni és kollektív védőeszközök használatára,
– veszélyforrások (kockázatok) ismertetésére, kockázatok kezelése érdekében előírt, megtett munkáltatói
intézkedésekre
– elsősegélynyújtásra vonatkozó információkra
– ismertetni kell az utasítások, szabványok gyakorlati részeit, szakmai szokásokat,
– veszélyes anyagok, keverékek felhasználása esetében az anyag biztonsági adatlapja alapján azok kezelését,
tárolását, szállítását, felhasználásának szabályait és baleset, mérgezés vagy tűz esetén szükséges
intézkedéseket, rendkívüli helyzetben történő viselkedés szabályait, illetve a teendőket.
4.9.3. Az új munkavállaló a munkavédelmi oktatási naplóban, illetve a 11. sz. melléklet szerinti jegyzőkönyvben
ismeri el aláírásával a munkavédelmi oktatás megtörténtét. A Személyügyi Szolgáltató Irodának, a
dokumentált oktatás megtörténtét igazoló oktatási napló, jegyzőkönyv másolatát meg kell küldeni, az irat a
munkavállaló személyi anyagában megőrzésre kerül. A Személyügyi Szolgáltató Irodának figyelemmel kell
kísérni az új munkavállaló munkavédelmi oktatását igazoló irat másolatának beérkezését, hiányosság esetén
fel kell hívni a munkavállalót foglalkoztató szervezeti egység vezetőjének figyelmét az irat másolatának
beküldésére.
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4.9.4. Magasabb vezető és vezető állású munkavállalók, valamint a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők
„Nyilatkozatban” (13. sz. melléklet) ismerhetik el, hogy az írásbeli általános oktatási anyagot megismerték.
4.9.5. A Személyügyi Szolgáltató Irodának ellenőrzi az általános oktatásnál kiállított jegyzőkönyvek 11. sz., 13. sz.
mellékletek meglétét, annak hiányában a munkavállalót munkába állítani nem szabad.
4.9.6. A gyakorlati ismereteket oktató munkavállalónak meg kell győződnie arról, hogy a munkavállaló az oktatott
anyagot elsajátította, és azt a gyakorlatban alkalmazni is tudja. Amíg ez kellő eredménnyel nem történik meg,
a munkavállaló csak felügyelet mellett foglalkoztatható. A munkahelyen történt gyakorlati oktatás
dokumentálása a szervezeti egység munkavédelmi oktatási naplójában történik.
4.9.7. Az új munkavállalókkal azonos módon kell eljárni:
– hat hónapot meghaladó távollét után;
– munkakör vagy az Egyetemen belüli munkahely változtatásánál;
– szakmai gyakorlaton résztvevő, nem állományunkba tartozó munkavállalóknál.
4.9.8. Az Egyetem területén létesítmények, rendezvények szervezett látogatásának alkalmával a megtekintett
létesítmény, rendezvény területén a lehetséges kockázatoktól függően a látogatókat tájékoztatni kell az
alapvető biztonsági információkról. A rendezvény lebonyolításában közreműködő személyeknek is szükség
szerint ismerni kell azokat az információkat, amelyek betartásával a rendezvény biztonságosan
lebonyolítható.
4.9.9. A végzett tevékenység, környezet kockázataira vonatkozóan munkavédelmi oktatást kell tartani az
egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó idénymunkát, alkalmi munkát, önkéntes munkát végző
személyek részére is.
4.10. Ismétlődő oktatás
4.10.1. Az ismétlődő oktatást valamennyi szervezeti egységnél évenként kell tartani.
4.10.2. Ha az ismétlődő oktatáson a munkavállaló neki felróható okból nem jelenik meg, az oktatás pótlásáig a
munkavégzéstől el kell tiltani.
4.10.3. Az ismétlődő oktatások megtörténtét a szervezeti egység vezetője, valamint a munkavédelmi szemlék
alkalmával a szemlét tartó is ellenőrzi.
4.10.4. Az ismétlődő munkavédelmi oktatás célja a megszerzett ismeretek frissítése, szinten tartása.
4.11. Rendkívüli (soron kívüli) oktatás
4.11.1. Rendkívüli esemény után (baleset, veszélyhelyzet stb.) a tanulság levonása és a hasonló esetek megelőzése
érdekében azonnali oktatást kell tartani az érintett munkavállalók bevonásával.
4.11.2. Új anyag, technológia vagy berendezés alkalmazásánál.
4.12. A hallgatók, tanulók munkavédelmi oktatása
4.12.1. Mvt. 52. § (1) Az iskolarendszerű oktatás, a nevelés keretében a tanulókat és a hallgatókat meg kell
ismertetni a biztonságos életvitel, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés alapvető
szabályaival.
4.12.2. Munkavédelmi oktatásban kell részesíteni a hallgatót (az Egyetem saját hallgatója, PhD, vagy más
felsőoktatási intézményből jött hallgató):
– valamennyi szervezeti egységre vonatkozóan minden félév kezdetekor,
– a gyakorlati foglalkozás megkezdése előtt,
– a gyakorlati oktatás módszerbeli változása, újabb felszerelés, berendezés, gépek, műszerek alkalmazása
esetén,
– munkabalesetek előfordulásakor, a baleset okainak és következményeinek feldolgozásával,
– eseti munkavédelmi oktatásban kell részesíteni a hallgatókat és tanulókat testnevelési órák, versenyek,
sportfoglalkozások, kirándulások, társadalmi munka, különböző rendezvények, szakmai gyakorlatok
előtt
4.12.3. Az oktatás tematikáját a képzés jellegének megfelelően és a tanrenddel összhangban kell összeállítani, a
Védelmi Iroda részére véleményezés céljából meg kell küldeni.
4.12.4. Az oktatás megtörténtét Munkavédelmi oktatási jegyzőkönyvben (12. sz. melléklet) kell dokumentálni, s a
hallgatókkal aláíratni. A jegyzőkönyv egy példányban készül, és a helyszínen kell tartani – és a tanszéki
munkavédelmi dokumentumokhoz lefűzni. Az oktató az aláírásával igazolja, hogy az oktatott anyagot a
hallgatók elsajátították.
4.12.5. Az egyetemi szálláshelyek (kollégium) lakóinak (hallgatóknak) dokumentált munkavédelmi oktatásáról
évente a beköltözés alkalmával, év közbeni beköltözéskor a beköltözés alkalmával a kollégium igazgatója
gondoskodik.
4.12.6. A gimnázium és általános iskola tanulóinak munkavédelmi oktatását minden tanév kezdetekor kell
megtartani az osztályfőnöki óra keretében, s ennek megtörténtét az osztálynaplóban kell rögzíteni, és azt
az oktatást végző tanár az aláírásával igazolja. Eseti oktatásban kell részesíteni a tanulókat a 4.11 és a
végzett tevékenységtől, eseménytől függően a 4.12.2. pontban meghatározott esetekben.
4.12.7. 2000 évi XXV. Törvény 27. §. A kémiai biztonság, illetőleg a veszélyes anyagok, illetve a veszélyes
keverékek helyes kezelésének alapelveit, legfontosabb szabályait – különösen a veszélyes anyagok, a
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veszélyes keverékek felismerésére, az általánosan használt veszélyes anyagok (keverékek) tárolására,
felhasználására vonatkozó ismereteket – a Nemzeti Alaptantervnek tartalmaznia kell.
A hallgatók esetében önálló munkavédelmi jellegű tárgy, és azoknál a tantárgyaknál, ahol más
tantárgyakba beépítve jelenik meg a munkavédelem oktatása, a munkavédelem tárgykört oktató személy
munkavédelmi szakmérnök lehet.

5. fejezet: Egyéni védőeszköz (egyéni védőfelszerelés, személyi védőeszköz, készülék, berendezés), védőital,
védőkenőcs, tisztálkodási szerek juttatási rendje.
5.1. Egyéni védőeszköz
5.1.1.
Ha megelőző szervezési, műszaki intézkedésekkel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés nem valósítható meg, akkor a munkavállalókat, hallgatókat, tanulókat, látogatókat, az egyes
kockázatokkal szemben védelmet nyújtó egyéni védőeszközzel kell ellátni az itt előírtak szerint.
5.1.2.
Az egyéni védőeszköz, különösen a védőruházat személyes használatra szolgál, azoknak kihordási idejük
nincs, pénzbeli megváltásuk nem lehetséges, és a védelmi képességük meghatározott (a használati
tájékoztató szerint) szintű csökkenése, egyéni védőeszköz sérülése, rongálódása, a védelmi képesség
veszélyt jelentő mértékű csökkenése esetén azokat haladéktalanul ki kell cserélni.
5.1.3.
A szervezeti egységek külön szabályzatban szabályozzák a munkavállalók részére az egységnél fellépő
kockázatok egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentése érdekében a kockázatokkal szemben
védelmet nyújtó védőeszközök juttatási rendjét. E feladat ellátása munkabiztonsági és
munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül, ezért a szabályozás elkészítésébe be kell vonni a
foglalkozás-egészségügyi szakorvost és a Védelmi Iroda munkavédelmi képzettségű munkatársát is.
5.1.4.
A szervezeti egység köteles éves tervet készíteni a kiegészítő szabályozásban szereplő védőeszköz
szükségletéről és azt -központi beszerzés esetén- a tárgyévet megelőző év november 30-ig, a beszerzésért
felelős vezetőnek megküldeni.
5.1.5.
A központi beszerzés esetén a beszerzésért felelős vezető a megrendelés feladásánál ellenőrizni tartozik,
hogy az ajánlatokban szereplő egyéni védőeszközök rendelkeznek-e a védőeszköz megfelelőségét igazoló
tanúsítással. (EK megfelelőségi nyilatkozat). Amennyiben az egyéni védőeszköz nem rendelkezik a
megfelelőséget igazoló tanúsítással, egyéni védőeszközként nem vásárolhatók és nem adhatók ki a
szervezeti egységek felé.
5.1.6.
A védőeszköz megfelelőségét igazoló tanúsítás meglétének ellenőrzéséről a szervezeti egységek vezetőinek
is gondoskodni kell. A megfelelőségi iratot az egyéni védőeszköz készletezésének, használatának
időtartama alatt meg kell őrizni.
5.1.7.
Az egyéni védőeszközök a szervezeti egységeknél történő szakszerű tárolási lehetőségről, a szükség szerinti
csere kezdeményezéséről, a védőruházat tisztíttatásáról, javíttatásáról a szervezeti egység vezetője
gondoskodik.
5.1.8.
Az egyéni védőeszközt munkába álláskor a munkavállaló a szervezeti egységnél veszi át.
5.1.9.
Az egyetemi hallgatóknak, a szakiskolák és szakközépiskolák tanulóinak, szakmai képzésen
résztvevők egyéni védőeszköz juttatásáról az Egyetemen töltött gyakorlat idejére a foglalkoztató,
oktató szervezeti egység gondoskodik.
5.1.10. A munkahelyen tartózkodó, de az ott folyó munkavégzésben részt nem vevő személyeket (pl. látogatók ) a
kockázat mértékének megfelelően kell az ott dolgozókkal azonos módon egyéni védőeszközzel ellátni.
5.1.11. Ha a munkavállaló a munkahelyen többféle kockázatnak, ártalomnak van kitéve, akkor minden egyes
kockázatnak, ártalomnak megfelelő, illetve azoktól együttesen védő kombinált egyéni védőeszközzel kell
ellátni.
5.1.12. Új munkakörök létesítésénél az egyéni védőeszköz a Védelmi Iroda munkavédelmi képzettségű
munkatársainak, illetékessége területén a higiénikus főorvos, illetve a foglalkozás-egészségügyi szolgálat
bevonásával állapítható meg. Annak kezdeményezése a közvetlen munkahelyi vezető feladata.
5.1.13. A saját munkavállalókkal azonos módon kell egyéni védőeszközt biztosítani:
– az ott munkát végző más munkáltató alkalmazásában álló munkavállalóknak, ha a munkáltatók közötti
szerződés így rendelkezik,
– az alkalmi és társadalmi munkát végzőknek,
– a szakmai továbbképzésüket vagy szakmai gyakorlatukat töltő, az Egyetem által szervezett szakmai
képzésen résztvevő munkavállalóknak, a kockázatot jelentő tevékenység, illetve helyszínen tartózkodás
időtartama alatt
– az egyetemi hallgatóknak (PhD, rezidens), a szakmunkástanulóknak,
– a nyári szünidőben alkalmazott iskolai tanulóknak, hallgatóknak.
5.1.14. Az egyéni védőeszközre vonatkozó előírásokat minden munkahelyi vezetőnek ismernie és beosztott
munkatársai felé érvényesítenie kell.
5.1.15. Egyéni védőeszközt átalakítani, különösen a védelmi képességét befolyásoló módon tilos!
5.1.16. Az előírt egyéni védőeszköz használata nélkül, illetve azok szakszerűtlen használatával, valamint a nem
megfelelő védelmi képességű egyéni védőeszköz használatával munkát végezni tilos!

109. SZÁM

EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 3517

Saját tulajdonú egyéni védőeszköz nem használható. A kiadott egyéni védőeszközt az Egyetem területéről a
hivatalos munkavégzés kivételével elvinni nem szabad.
5.1.18. Azt a munkavállalót, hallgatót, aki az előírt és részére biztosított egyéni védőeszközt, figyelmezetés ellenére
nem használja, a további adott munkavégzéstől el kell tiltani.
5.1.19. Azt a munkavégzést, amelynél az egyéni védőeszköz hiánya vagy nem megfelelő állapota,
működésképtelensége a munkavállaló életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan
veszélyeztetné meg lehet tagadni.
5.1.20. Az egyéni védőeszköz használata a munkavégzés időtartamától független, azokat a kockázat bármilyen
rövid időtartama esetén is alkalmazni kell.
5.1.21. Különleges (veszélyes) anyagokkal szennyezett egyéni védőeszköz (védőruházat) tisztítását
a
szennyezettség tulajdonságainak megfelelően kell végezni, ennek érdekében azt a tisztítást végzők felé a
szervezeti egység vezetője jelenteni tartozik.
Ha a tisztítás szakszerűen nem végezhető el vagy az kockázatos, akkor az egyéni védőeszközt
(védőruházatot) veszélyes hulladékként kezelve le kell selejtezni.
5.1.22. A munkavállaló és a hallgató köteles:
– a részére biztosított egyéni védőeszközt az arra kijelölt helyen tartani és azt az előírásoknak megfelelően
használni,
– az egyéni védőeszközt a tőle elvárható módon gondozni, karbantartani és tisztítani,
– elhasználódást, sérülést, a védőképesség csökkenését észlelve annak cseréjét haladéktalanul
kezdeményezni.
5.1.23. A védőruhát cserélni csak természetes elhasználódás vagy a munkáltatónak felróható okból bekövetkezett
olyan mérvű változás után szabad, amely a védőruha rendeltetésszerű használatát nem teszi lehetővé.
Minőségi csere indokolt esetben (pl. terhesség) elfogadható.
5.1.24. Ha az egyéni védőeszköz a munkavállaló hibájából válik használhatatlanná, akkor új kiadásával egyidejűleg
vele szemben az érvényes kártérítési szabályok szerint kell eljárni.
5.1.25. Ha a munkavállaló a részére kiadott egyéni védőeszközt áthelyezés, munkaviszony megszűnése esetén nem
szolgáltatja vissza, annak értékét meg kell térítenie. Ennek tényét és az elhasználódás mértékét
jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
5.1.26. Az egyéni védőeszközök használatáról a gyakorlatvezető (oktató) köteles gondoskodni. A hallgatók,
tanulók, vagy látogatók részére biztosított egyéni védőeszközök beszerzése, cseréje, tisztítása, karbantartása,
ellenőrzése a munkavállalók részére biztosított védőeszközökkel azonos módon és feltételek mellett
történik. Az egyéni védőeszközök köre szervezeti egységenként kerül meghatározásra a kiegészítő
munkavédelmi szabályok keretében.
5.1.27. A gyakorlatvezető (oktató) köteles ellenőrizni az egyéni védőeszközök használatát. Egyéni vagy kollektív
műszaki védelem hiányában a hallgató, tanuló veszélyes tevékenységet nem végezhet, veszélyes eszközt,
berendezést nem használhat, azok környezetétől biztonságos távolságban kell elhelyezkedjen, úgy, hogy
egészsége és testi épsége károsodást ne szenvedhessen.
5.1.28. A munkavállalókat, hallgatókat, tanulókat tájékoztatni kell a kockázatokról, amelyekkel szemben a
védőeszköz használata védelmet nyújt. Tájékoztatást kell adni – szükség szerint dokumentált gyakorlati
képzéssel- a védőeszköz használatának módjáról.
5.1.29. A személyes használatra kiadott egyéni védőeszköz átadás- átvételéről nyilvántartást kell vezetni.
5.1. 30. A munkavégzés, tevékenység helyén, illetve környezetében készenlétben tartott, használatra készletezett,
valamint egy esetleges veszélyhelyzet elhárításakor szükséges egyéni védőeszközök elhelyezési helyéről is
tájékoztatni kell a munkavállalókat.
5.1.31. Megválasztása esetén a munkavédelmi képviselő részére lehetőséget kell biztosítani az egyéni
védőeszközökkel kapcsolatos információk megismerésére.
5.1.32. Egyetemi területen, külső vállalkozó által végzett tevékenység megkezdése előtt szükség szerint a vállalkozás
megbízottját tájékoztatni kell azokról a speciális kockázatokról, amelyek az adott területen végzett egyetemi
tevékenység miatt felléphetnek.
5.1.33. Külső helyszíneken végzett szakmai gyakorlat alkalmával szükség szerint előzetesen egyeztetni kell az
egyéni védőeszköz használatára, juttatására vonatkozó feltételeket is.
5.1.17.

5.2. Munkaruha
5.2.1.
Ha a munka a ruházat nagymértékű szennyeződésével vagy elhasználódásával jár, a munkáltató a
munkavállalónak munkaruhát, ha pedig a munka jellege megkívánja, formaruhát adhat.
5.2.2.
A munkaruha, formaruha juttatása az SZTE szabályai szerinti módon történhet.
5.3. Védőitalok, ivóvíz
5.3.1.
Védőitalt kell biztosítani a melegnek, illetve hidegnek minősülő munkahelyeken vagy munkakörökben
foglalkoztatottak részére.
5.3.2.
Melegnek minősül az a munkahely, vagy munkakör (pl.: konyha, műtő, intenzív és újszülött osztály,
radiológiai tevékenység, kazánház stb.) ahol a munkahelyi klíma zárttéri vagy szabadtéri munkahelyen a 24
C KEH (korrigált effektív hőmérséklet) értéket meghaladja.
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Hidegnek minősül az a munkahely, vagy munkakör (pl.: kertész, udvaros, szabadtéren végzett karbantartó
-t, illetve
-t, a munkaidő 50%-nál hosszabb részben nem éri el.
5.3.5.
A védőital juttatási rendjét a 14. sz. melléklet tartalmazza.
5.3.6.
A melegítő és védőital fogyasztásának lehetőségéről a munkahelyen kell gondoskodni.
5.3.7.
A védőital igénybevételére jogosult, a leírt feltételeknek megfelelő munkahelyeket, a közvetlen munkahelyi
vezető állapítja meg, amelyet a szervezeti egység vezetője hagy jóvá.
5.3.8.
A védőital elfogyasztásához kizárólag egyéni használatra kiadott (vagy eldobható) ivópoharakat kell
rendszeresíteni.
5.3.9.
A védőital és a melegítő tea készítése, tárolása és kiszolgálása során a közegészségügyi előírásokat
maradéktalanul be kell tartani.
5.3.10. Az Egyetem minden munkahelyén ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A szervezeti egységvezető
döntése alapján, az általa meghatározott munkakörökben, munkavégzési helyeken, időtartamban, az ivóvíz
palackos ásványvízzel helyettesíthető, illetve biztosítható.
5.3.11. Rendezvények alkalmával, különösen szabadtéri rendezvényeken az ivóvíz fogyasztásának lehetőségéről a
rendezvényt szervező gondoskodik.
5.3.3.

5.4.Tisztálkodó eszközök, fertőtlenítő és tisztálkodó szerek, bőrvédő készítmények,
5.4.1.
Valamennyi munkavállaló, gyakorlati foglalkozáson lévő hallgató, tanuló részére elegendő mennyiségű
tisztálkodási eszközt és szert kell a munkahelyen folyamatosan biztosítani.
5.4.2.
A reális szükségletek alapján a szervezeti egység vezetője gondoskodik a tisztálkodási (kézfertőtlenítő)
szerek mennyiségéről. .
5.4.3.
Kézmosás után lehetőleg papírtörölközőt vagy meleglevegős kézszárítót kell használni.
5.4.4.
Azt a munkavállalót, aki a munkahelyén bőrkárosító hatásnak van kitéve, védőkenőccsel, ipari kéztisztító
szerrel és bőrápoló készítménnyel kell ellátni:
– Védőkenőcsöt kell használni, ha munka jellege miatt védőkesztyű nem használható.
– Ipari kéztisztító szert kell használni, annál a munkafolyamatnál, ahol a munkavállaló bőrét szappanos,
melegvizes mosással el nem vagy csak nehezen eltávolítható szennyeződés éri: fémipari, nyomdai
gépszerelői gépkezelői és hasonló munkák.
– Bőrápoló készítményt kell adni a munka befejezése utáni használatra, ha
a) a munka jellege miatt védőkenőcs nem használható
b) az ipari kéztisztító szert használók részére
c) minden esetben, ha a bőr fiziológiás helyreállításához szükséges:
az előzőekben felsoroltak és vízzel rendszeresen érintkező (ápolónők, takarítók, állatgondozók és
hasonló munkakörök), folyékony vegyszerrel dolgozók részére..
5.4.5.
Saját munkavállalóinkkal azonos módon kell bőrvédő készítménnyel ellátni, használat lehetőségét
biztosítani az Egyetem területén munkát végző más munkáltató alkalmazásában álló munkavállalókat, ha:
– a munkáltatók közötti szerződés ezt írja elő,
– az alkalmi és társadalmi munkát végzőket,
– a kötelező szakmai továbbképzésen részt vevőket, szakmai gyakorlatot töltő tanulókat a gyakorlati
foglalkozást töltő egyetemi hallgatókat, a szaktanfolyam részt vevőit.
5.4.6.
A bőrvédő készítményt a munka megkezdése előtt kell alkalmazni, azt a munkavégzés alatt szükség szerint
fel kell újítani.
Az ipari kéztisztító szert és a bőrápoló készítményt a munka befejezése után kell használni.
5.4.7.
A bőrvédő készítmények csak munkahelyi használatra szolgálnak
5.4.8.
. A bőrvédő készítmények fajtáját a hatályos miniszteri rendelet szerint és az 5.4.5.c) pontja alapján igényelt
bőrápoló készítmény használatának indokoltságát a kórházhigiénés területen kívül a foglalkozás
egészségügyi szolgálat állapítja meg
5.4.9.
A tisztálkodó szerek, bőrvédő készítmények juttatása a szervezeti egységek raktári igénylése alapján
történik

6. fejezet: A munkavégzésre vonatkozó rendelkezések
6.1.A munkahelyi vezetőkre és a munkahelyre vonatkozó előírás
6.1.1. 1993. évi XCIII. tv. 54. § (7) Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a
munkáltató köteles
a) a szükséges utasításokat és tájékoztatást a munkavégzést megelőzően a munkavállalónak megadni;
b) rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a
munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket;
c) a munkavégzés körülményeihez igazodó, illetve az azzal összefüggő veszélyek figyelembevételével
megfelelő munkaeszközöket biztosítani a munkavállalók részére;
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6.1.2.
6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.
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d) új technológiák bevezetése előtt kellő időben megtárgyalni a munkavállalókkal, illetve
munkavédelmi képviselőikkel bevezetésük egészségre és biztonságra kiható következményeit;
e) a tudomására jutott rendellenességet, illetve a munka egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
végzésével kapcsolatos bejelentést haladéktalanul kivizsgálni, a szükséges intézkedéseket megtenni, az
érintetteket értesíteni, és közvetlen veszély esetén a munkavégzést leállítani;
f) a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések esetén az V. Fejezet rendelkezéseinek megfelelően
eljárni;
g) biztosítani a védőeszközök rendeltetésszerű használhatóságát, védőképességét, a kielégítő higiéniés
állapotát, szükséges tisztítását, karbantartását javítását, pótlását;
h) teljes felelősséggel megtenni minden szükséges intézkedést a munkavállalók biztonsága és
egészségvédelme érdekében, figyelembe véve a változó körülményeket is, valamint törekedve a
munkakörülmények folyamatos javítására
Mvt. 18. § (2) alapján az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek
teljesítése helyett az Egyetem pénzbeli vagy egyéb megváltást a munkavállalóknak nem adhat.
Mvt. 25. § A munkahely és a munka jellegének megfelelően gondoskodni kell a rendről, tisztaságról, a
keletkező szennyező anyagok: szennyvíz, hulladék kezeléséről, oly módon, hogy veszélyt, vagy egészségi
ártalmat ne okozzanak, és a környezetet ne károsítsák.
Mvt. 28. § Az olyan munkahelyen, ahol be- vagy leesési veszély van, vagy a munkavállalót a munkavégzés
hatókörében tartózkodókat leeső tárgyak veszélyeztetik, elkerítéssel, lefedéssel vagy más alkalmas módon
kell a védelemről gondoskodni.
Mvt. 37. § A kijáratokat és vészkijáratokat, a kijelölt menekülési utakat szabadon kell tartani. Számuk,
méretük, elhelyezésük és megvilágításuk tegye lehetővé a munkahely, a veszélyes terület gyors és
biztonságos elhagyását. Vészkijárathoz toló- vagy forgóajtók használata tilos. Vészkijáratot lezárni csak úgy
szabad, hogy vészhelyzetben bárki által nyitható legyen.
Mvt.. 51. § (2) Ahol veszély fenyeget, egyedül munkát végezni nem szabad és ilyen helyre csak erre is
kiterjedő oktatásban (55. §) részesült munkavállalók léphetnek be..
Egyedül nem szabad munkát végezni, illetve tartózkodni:
a) feszültség alatt, közelében karbantartást, javítást végezni, villamos kezelőhelyiségben munkát végezni;
b) tartályban, aknában, kazánban, illetve egyéb veszélyes helyeken, körülmények között hegesztést;
c) kazánok javítását;
d) víztárolók, aknák, tartályok belső karbantartását, tisztítását;
e) emelést, szállítást az előírt súlynormák felett (MSZ 17305) végezni.
f) kémiai laboratóriumokban, kutató laboratóriumokban, veszélyes anyagraktárban gázfogadóban stb.
veszélyes tevékenységet végezni stb.
g) Sugárvédelmi Szabályzat szerinti helyeken, illetve tevékenységet végezni
h) minden olyan helyszínen és tevékenységet végezni, ahol, és amikor váratlanul olyan veszélyhelyzet
alakulhat ki, amelynek elhárításához egy személy nem elegendő, illetve egy személy ezt a váratlan
helyzetet nem tudja gyorsan észlelni.
i) amikor a végzett tevékenység kockázata segítő személy közreműködésével alacsony, kezelhető kockázati
szintre csökkenthető

Az a) pontnál az MSZ 1585:2012 Villamos berendezések üzemeltetése (EN 50110-1:2004 és nemzeti
kiegészítései) értelmezéseit, a szakképzettségre és kioktatásra vonatkozó előírásait kell figyelembe venni.
Az előzőekben felsorolt szabályok betartásáért, az adott munkát irányító személy felelős.
6.1.7.
Mvt. 51. § (4) Ha valamely munkát egyidejűleg két vagy több munkavállaló végez, a biztonságos
munkavégzés érdekében az egyik munkavállalót meg kell bízni a munka irányításával és ezt a többiek
tudomására kell hozni.
6.1.8.
Mvt. 49. § (1) A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha
- annak ellátásához megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik,
- foglalkoztatása az egészségét, testi épségét, illetőleg a fiatalkorú egészséges fejlődését károsan nem
befolyásolja,
- foglalkoztatása nem jelent veszélyt a munkavállaló reprodukciós képességére, magzatára
- mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti, és a munkára - külön jogszabályokban meghatározottak
szerint - alkalmasnak bizonyult.
6.1.9.
Ahol a veszélyforrás fokozott hatóképességű, a beosztottakon és az ellenőrzésre jogosultakon kívül más
nem tartózkodhat. A tilalmat szabványos táblákkal jelezni kell.
6.1.10. A szükséges létszámot minden munkához a biztonságos munkavégzés figyelembevételével kell
meghatározni.
6.1.11. Az Egyetem működési körén kívül engedélyezett munkáknál (szervezett társadalmi munka, munkahelyi
szakmai gyakorlat stb.) az ott illetékes munkáltató (szervezet) tartozik a munkavédelmi feltételeket
biztosítani (oktatás, egyéni védőeszköz, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
személyi, tárgyi, környezeti feltételei, stb.) munkavállalóink, hallgatóink részére is. Ha azok nem
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megfelelőek, a megbízott vezető köteles az arra illetékesek figyelmét felhívni és azt követően, változatlan
(veszélyes) körülmények mellett, a munkavégzést abbahagyatnia. Ez utóbbi esetben értesíteni kell a
munkavégzésre utasítást adó vagy azt engedélyező egyetemi vezetőt.
A felügyeletet, kezelést, kiszolgálást igénylő gépeket, készülékeket, berendezéseket felügyelet nélkül hagyni
nem szabad működés közben. Ezeken a munkahelyeken az étkezést úgy kell megszervezni – amennyiben a
berendezés nem állítható le – hogy kellő létszámú munkavállaló maradjon a munkahelyen a biztonságos
munkavégzéshez, illetve felügyelethez.
A több műszakos és folyamatos munkavégzésnél, ha a munkavállaló váltótársa a munkahelyén nem jelenik
meg, a munkavállaló köteles a munkát (felügyeletet) folytatni – amennyiben azt a munkavédelmi vagy
üzemeltetési körülmények szükségessé teszik –, míg helyetteséről vezetője vagy maga nem gondoskodik.
Az előző bekezdés esetében sem hagyható figyelmen kívül a helyettesítő munkavállalónál a
munkavégzéshez szükséges szakképzettség, szakképesítés, illetve a munkavégzésre alkalmas állapot.
Az Egyetem tulajdonában, kezelésében lévő, illetőleg az Egyetem által üzemeltetett, bérelt létesítmények
területén végzett építési-szerelési munkáknál a munka megkezdése előtt az építési szerelési munkát végző
vállalkozással, vállalkozóval kötött szerződésben rögzíteni kell a szerződő felek munkavédelmi
kötelezettségeit (terület jelölése, elhatárolása, egyéni védőeszköz juttatás, tájékoztató, figyelmeztető
információ elhelyezése, oktatás, szükségvilágítás, közműhálózatra kapcsolás, ideiglenes áramvételezés,
építőipari gépek üzemeltetése, a Mvt.40. § (2) szerint a munkavégzés összehangolása, a munkavégzés re
vonatkozóan az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés előírásainak betartása stb.) A
munkavégzés feltételeit úgy kell meghatározni, hogy az nem jelenthet kockázatot a tevékenység
környezetében tartózkodókra, munkát végzőkre sem.
A munkaterületet csak a biztonsági követelményeknek megfelelően szabad a kivitelezőnek átadni. A
munkabiztonsági feltételeket írásban kell rögzíteni.
A szerződésben foglaltak betartását az illetékes műszaki ellenőrök rendszeresen ellenőrizni kötelesek.
A beosztottakon, illetve a felügyeletre jogosultakon kívül más személy nem tartózkodhat:
a) fertőzésveszélyes munkahelyeken: annak minősített klinikai osztályok, részlegek
b) tűz- és robbanásveszélyes környezetben: tűzveszélyes folyadéktárolók, gázpalack-tárolók, kazánház
c) közvetlen áramütés-veszélyes környezetben: transzformátorházak, kapcsolóterek, elosztók és hasonló
berendezések;
d) sugárveszélyes munkahelyeken;
e) mérgezési veszélynél.
h) laboratóriumok
i) veszélyes gépek üzemeltetésének helyszínei, műhelyek
A motoros láncfűrésszel végzett munkát, illetve a fadöntést az illetékes vezető személyesen köteles
szervezni és irányítani.

6.2. Munkavállalóra vonatkozó előírások
6.2.1.
Mvt. 60. §(1) A munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a munkavédelemre
vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, a munkavédelmi oktatásnak megfelelően végezhet munkát.
6.2.2.
Mvt. 60. § A munkavállaló köteles munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, hogy ez saját
vagy más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse. Így különösen köteles:
a)a rendelkezésre bocsátott munkaeszköz biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződni, azt
rendeltetésének megfelelően és a munkáltató utasítása szerint használni, a számára meghatározott
karbantartási feladatokat elvégezni;
b)az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni és a tőle elvárható tisztításáról gondoskodni
c) a munkavégzéshez az egészséget és testi épséget nem veszélyeztető ruházatot viselni;
d)a munkaterületén a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani.
e) a munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani és azokat a munkavégzés során
alkalmazni;
f) a részére előírt orvosi – meghatározott körben pályaalkalmassági – vizsgálaton részt venni,
g) a veszélyt jelentő rendellenességről, üzemzavarról a munkáltatót azonnal tájékoztatni, a rendellenességet,
üzemzavart tőle elvárhatóan megszüntetni, vagy erre intézkedést kérni a felettesétől;
h) a balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni.
6.2.3.
Mvt. 60. § (2) A munkavállaló önkényesen nem kapcsolhatja ki, nem távolíthatja el, és nem alakíthatja át a
biztonsági berendezéseket.
6.2.4.
Mvt. 61. § A munkavállaló jogosult megkövetelni a munkáltatójától
a)az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, a veszélyes tevékenységhez a
munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt védőintézkedések megvalósítását;
b)az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretek rendelkezésére
bocsátását, a betanuláshoz való lehetőség biztosítását;
c)a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések, munka- és védőeszközök, az előírt
védőital, valamint tisztálkodószerek és tisztálkodási lehetőség biztosítását.
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Mvt. 62. § A munkavállalót nem érheti hátrány az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
követelményeinek megvalósítása érdekében történő fellépéséért, illetve a munkáltató vélt mulasztása miatt
jóhiszeműen tett bejelentéséért. E védelem megilleti a munkabiztonsági, illetve munkaegészségügyi
szaktevékenységet, továbbá az 57-58 §-okban előírt feladatokat ellátó munkavállalókat is.
Mvt. 63. § (1) A munkavállaló jogosult megtagadni a munkavégzést, ha azzal életét, egészségét vagy testi
épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Ha a munkáltató utasításának teljesítésével másokat
veszélyeztetne közvetlenül és súlyosan, a teljesítését meg kell tagadnia.
Ha a munkavállalót, akár munka közben is olyan hatás éri, hogy az a biztonságos munka végzését
veszélyezteti, tartozik azt a közvetlen munkahelyi vezetőjének jelenteni, aki a szükséges intézkedést köteles
megtenni.
A munkavállaló a munkahelyén csak olyan tevékenységet folytathat, amelyhez megfelelő munkavédelmi
ismeretekkel rendelkezik (a rendkívüli események – baleset-megelőzés, mentés stb. – kivételével).
Rakodók, fertőzés veszélyével járó területeken dolgozó munkavállalók munka közben gyűrűt, karkötőt,
nyakláncot nem viselhetnek.
Kerékpáron anyagot, szerszámot kézben tartva szállítani nem szabad.
A motoros fűnyíró használata előtt a területet minden esetben be kell járni, és a veszélyt jelentő tárgyakat el
kell távolítani.
Öngyújtót hegesztő-, forrasztóláng, Bunsen égő vagy gáztűzhely lángjának meggyújtásához használni tilos!

6.3. Képernyő előtti munkavégzés
6.3.1.
50/1999.(XI.3.) EüM rendelet 4. § A munkáltató a munkafolyamatokat úgy szervezi meg, hogy a folyamatos
képernyő előtti munkavégzést óránként legalább tízperces – össze nem vonható – szünetek szakítsák meg,
továbbá a képernyő előtti tényleges munkavégzés összes ideje a napi hat órát ne haladja meg.
6.3.2.
50/1999.(XI.3.) EüM rendelet 5. § (1) A munkáltató köteles - a külön jogszabályban előírtak
figyelembevételével - a foglalkozás-egészségügyi orvosnál (a továbbiakban: orvos) kezdeményezni a
munkavállaló szem- és látásvizsgálatának elvégzését
a) a képernyős munkakörben történő foglalkoztatás megkezdése előtt,
b) ezt követően kétévenként,
c) amennyiben olyan látási panasza jelentkezik, amely a képernyős munkával hozható összefüggésbe.
(2) A munkavállaló - a külön jogszabály szerinti időszakos alkalmassági vizsgálatokon túlmenően - köteles
az (1) bekezdésben meghatározott vizsgálaton részt venni. A vizsgálatot az orvos végzi el, és indokolt
esetben a munkavállalót szemészeti szakvizsgálatra utalja be.
(3) Ha a munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál működő orvos megállapítja, hogy a munkavállaló
részére a képernyő előtti éleslátást biztosító szemüveg biztosítása szükséges lehet, a munkavállalót az 1.
számú melléklet szerinti beutalóval utalja be a szemészeti szakvizsgálatra. A beutalóban fel kell tüntetni a
képernyő előtti éleslátást biztosító szemüveg használatát szükségessé tevő munkakör megnevezését, és
annak a szakvizsgálathoz szükséges mértékű leírását is.
(4) Az orvos a munkavállalót szemészeti szakvizsgálatra utalja be:
a) a (rendelet) 2. számú mellékletben meghatározott, panaszokat okozó látórendszeri eltérések
fennállásának valószínűsége esetén,
b) ha a munkavállalót olyan munkakörben foglalkoztatják, ahol a munka végzése során váltakozva kell a
különböző távolságban lévő tárgyakra fókuszálnia,
c) az előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatnál, panaszmentesség esetén is, ha a munkavállaló
korábban képernyő előtti munkát nem végzett.
(5) Az orvos a munkavállalót szemészeti szakvizsgálatra beutalhatja a (3) bekezdésben foglalt eseteken
kívül is, különösen ha egyéb, panaszokat okozó látórendszeri eltérések valószínűsége áll fenn.
6.3.3.
50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet 6. § Ha szemészeti szakvizsgálat eredményeként indokolt, illetve a
munkavállaló által használt szemüveg vagy kontaktlencse a képernyő előtti munkavégzéshez nem
megfelelő, a munkáltató a munkavállalót ellátja a minimálisan szükséges, a képernyő előtti
munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveggel.
6.3.4.
Az éleslátást biztosító szemüveg elkészíttetésével kapcsolatos eljárás lebonyolításáról a
Létesítménygazdálkodási Igazgatóság gondoskodik.
6.3.5.
Éleslátást biztosító szemüveg nyilvántartását és utalványozását a szervezeti egység látja el. A beszerzés a
szervezeti egység működési keretét terheli.
6.3.6.
A szervezeti egységnél a képernyős munkahelyekről, képernyős munkakörökről, képernyős munkakörben
foglalkoztatott munkavállalókról nyilvántartást kell vezetni. A képernyős munkakörben foglalkoztatott
munkavállalókról, képernyős munkahelyekről a Védelmi Irodát tájékoztatni kell.
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6.4. Nemdohányzók védelme. A dohányzásra vonatkozó előírások,
6.4.1.

Az 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól előírásait alkalmazva 2. § (1) A dohányzás számára kijelölt helyek
kivételével nem szabad dohányozni
a) közforgalmú intézménynek a nyilvánosság számára nyitva álló helyiségeiben,

b)
c) munkahelyen,
Az 1999. évi XLII. törvény 2. § (2) Nem jelölhető ki dohányzóhely
a) közforgalmú intézmények zárt légterű helyiségeiben
b) munkahelyek zárt légterű helyiségeiben
Az 1999. évi XLII. törvény 2. § (4) nyílt légtérben sem jelölhető ki dohányzóhely
a) közoktatási intézményben
b) gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben
c) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény3 § (f) pontja szerinti szolgáltatónál
6.4.3.
Az Egyetem épületeiben (zárt légtér) dohányozni tilos, kivéve pszichiátriai intézetben a pszichiátriai
betegek számára kijelölt dohányzóhely.
6.4.4.
Az Egyetem létesítményeihez tartozó szabadtéri területeken (nyílt légtér) dohányzás csak a dohányzásra
kijelölt helyeken engedélyezett.
6.4.5. A dohányzási tilalmat a vonatkozó jogszabály szerinti módon meg kell jelölni.
6.4.6. A dohányzásra kijelölt, helyet a vonatkozó jogszabály szerinti módon jól láthatóan meg kell jelölni.
6.4.7.
A dohányzásra kijelölt szabadtéri területen nem éghető anyagból készült hamutálat, csikktartót kell
elhelyezni, amelyek ürítéséről rendszeresen gondoskodni kell.
6.4.8.
Az Egyetem területén a nemdohányzók védelme érdekében az előírások betartásának figyelemmel
kíséréséről az adott területre kiadott rendelkezésben megjelölt személy gondoskodik.
6.4.9.
Egyetemi épületek, létesítmények környezetében közterületen a dohányzó helyek kijelölésekor a
közterületen történő dohányzás feltételeit szabályozó önkormányzati rendelet előírásait is be kell tartani.
6.4.10. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény 188 § szerinti pszichiátriai intézetben a jogszabályi
feltételek teljesítése esetén a pszichiátriai betegek számára kijelölhető zárt légterű dohányzóhely.
6.4.11. Az Egységvezetői rendelkezés a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtásáról (Dohányzó lakrészt nyújtó
kollégiumok) egyetemi szabályozás lehetővé teszi a kollégiumi ellátást igénybe vevő részére a dohányzó
lakrész kijelölését.
6.4.2.

6.5. A hallgatókkal, tanulókkal és óvodásokkal kapcsolatos munkavédelmi előírások
6.5.1.
Az Egyetem munkavédelmi szabályzatának előírásait a hallgatókra (tanulókra) is alkalmazni kell.
6.5.2.
A gyakorlati képzésben részt vevő, vagy munkát végző hallgató (tanuló) egészségének és testi épségének
védelmét az azonos munkahelyen munkaviszonyban álló dolgozókéval azonos mértékben kell megszervezni
és fejleszteni. Ennek végrehajtásáért, valamint a hallgatók (tanulók) munkavédelmi oktatásának
megszervezéséért, dokumentált megtartásáért az egység vezetője felelős.
6.5.3.
A hallgatók részére a munkaviszonyban álló munkavállalókkal azonos feltételek szerint védőitalt és
tisztálkodási szereket is biztosítani kell.
6.5.4.
A hallgatók gyakorlati foglalkozásához egyéni védőeszközt, vagy kollektív műszaki védelmet, a
munkaviszonyban álló munkavállalókkal azonos feltételek szerint kell biztosítani. Ha az előírt egyéni
védőeszköz nem áll rendelkezésre, vagy a szükséges védelem biztosítására nem alkalmas, a munkavégzést,
az oktatást nem szabad megkezdeni, illetve azonnal meg kell szüntetni.
6.5.5.
A hallgatók (tanulók) koruknál és felkészültségüknél fogva fokozottan veszélyeztetettek. Ezért
hangsúlyozott figyelmet kell fordítani az alábbiakra:
a) veszélyes, mérgező hatású anyagokat saját göngyölegben, feliratozva, vigyázatlan mozgások ellen
kellően védve, idegenektől elzárva kell tárolni. Mennyiségükről nyilvántartást kell vezetni. Oldószer és
vegyszermaradékok elszállításig biztonságos tárolásáról gondoskodni kell.
c) veszélyes tornagyakorlatokat csak pedagógus jelenlétében lehet végezni. (pl. tigris bukfenc).
6.5.6. A tanulók által nem, vagy csak felügyelet mellett használható eszközökről, gépekről, tevékenységekre
vonatkozóan a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet tartalmaz előírásokat.
6.5.7.
Az óvodába csak az óvodai szabályzatnak megfelelő eszközök és felszerelések vihetők be. Az
óvodapedagógus – az óvoda házirendjében meghatározott – védő, óvó előírások figyelembevételével viheti
be az óvodai foglalkozásokra az általa készített, használt pedagógiai eszközöket.
6.5.8.
A gyermekek részére vásárolt eszközöknek és felszereléseknek igazodniuk kell a gyermekek testméretéhez.
6.5.9.
A gyermekek részére kialakított helyiség akkor megfelelő, ha – rendeltetésétől függően – alapterülete
lehetővé teszi legalább egy óvodai csoport valamennyi tagjának egyidejű befogadását és egészséges,
biztonságos körülmények közötti foglalkoztatását, pihenését, öltözését, tisztálkodását, étkezését, továbbá
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megfelel az építésügyi jogszabályokban előírt szakmai és tartalmi követelményeknek, a közegészségügyi
előírásoknak, a tűzvédelmi, egészségvédelmi, munkavédelmi követelményeknek.
6.5.10. Minden tanuló- és gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a hasonló esetek
megelőzésére.
6.5.11. Az óvodai, játszótéri, testnevelési eszközök létesítése a jogszabályi előírások alapján történhet és el kell
végeztetni az időszakos felülvizsgálatukat.
6.6. Az elsősegélynyújtás rendje
6.6.1. A munkahelyeken gondoskodni kell arról, hogy az ott dolgozó munkatársak munkavédelmi oktatás, egyéb
tájékoztatás alkalmával előzetesen megismerjék egy esetleges veszélyhelyzetben szükséges teendőket, a
riasztás, műszaki mentés haladéktalanul megtörténjen (feszültségmentesítés, gázcsap elzárása, veszélyes
mérgező anyaggal szennyezett ruha levetése stb.), és egy esetleges sérülés esetén a sérült(ek) ellátására
haladéktalanul intézkedés történjen. A munkavállalókat, hallgatókat, tanulókat munkavédelmi jellegű
oktatások alkalmával tájékoztatni kell egy baleset, sérülés, rosszullét alkalmával az elsősegélynyújtás
szükségességéről, lehetőségéről, elsősegélynyújtó felszerelés helyéről.
6.6.2. A SZTE Védelmi Iroda portás munkakörben dolgozó munkavállalók munkahelyi elsősegélynyújtó képzéséről a
Védelmi Iroda gondoskodik. Azoknál az épületeknél, ahol a portai szolgálatot a Védelmi Iroda munkatársai
látják el, a portai szolgálat időtartama alatt a portás munkavállaló munkahelyi elsősegélynyújtó képzettsége
esetén az épületben az előírt munkahelyi elsősegélynyújtás személyi feltételei biztosítottak. A portákon
feltöltött elsősegélynyújtó felszerelés elhelyezve.
6.6.3. Azoknál a szervezeti egységeknél, ahol a végzett tevékenység nagyobb kockázattal jár (pl. műhely,
laboratórium, veszélyes anyagokkal munkavégzés, tornaterem, sportpálya, illetve az épületben nincs a Védelmi
Iroda munkavállalói által ellátott portai szolgálat, vagy a nagyobb kockázattal járó tevékenység helyszíne és a
porta közötti távolság miatt a gyors segítségnyújtás nem lenne lehetséges, a munkavégzés, oktatás teljes
időtartama alatt, az ott egyidejűleg tartózkodók létszámát is figyelembe véve elsősegélynyújtó felszerelést kell
készenlétben tartani.
6.6.4. A szervezeti egységnél elhelyezett elsősegélynyújtó felszerelés tartalmának újratöltéséről a szervezeti egységek
gondoskodnak.
6.6.5. Iskolákban a portai szolgálattól függetlenül a munkavégzés, oktatás teljes időtartama alatt elsősegélynyújtó
felszerelést kell készenlétben tartani.
6.6.6. Azokban az épületekben működő szervezeti egységeknél, ahol nincs portai szolgálat, a portai szolgálatot nem a
Védelmi Iroda munkatársai látják el, illetve ahol a végzett tevékenység nagyobb kockázattal jár, a szervezeti
egységnél a végzett tevékenységtől, létszámtól, munka- szervezésétől függően munkahelyi elsősegélynyújtó
feladatokra munkavállaló(ka)t kell felkérni és írásban megbízni. (3. sz. melléklet). A munkahelyi
elsősegélynyújtó feladatokkal megbízott személy képzéséről a megbízó gondoskodik.
6.7. Rendkívüli események szabályai
6.7.1. Mvt. 45. § (1) Rendellenes körülmények kialakulása esetére - amikor a szabályos üzemvitelre vonatkozó biztonsági
előírások nem tarthatók be - a munkahely jellegére, helyzetére, kiterjedésére, valamint a veszélyforrások hatására,
továbbá a munkavégzés hatókörében tartózkodókra is tekintettel mentési tervet kell készíteni, és a mentéshez
szükséges személyeket ki kell jelölni. Jogszabály ezzel kapcsolatban kötelező előírásokat állapíthat meg. A mentési
terv a külön jogszabály által előírt – biztonsági, védelmi, intézkedési vagy más hasonló tárgyú – tervbe foglalva is
elkészíthető.
Az Egyetemen az Egészségügyi Válsághelyzeti Terv tartalmazza egy esetleges rendellenes körülmények
kialakulásakor szükséges intézkedéseket.
6.7.2. A 10/2005. (IV. 12.) EüM r 2 § rendelet szerint rendkívüli eseménynek minősül többek között az intézmény épületét,
berendezését, felszerelését érintő káresemény. Ilyen esemény többek között:
aa) a tűzeset, robbanás,
ab) az épületomlás,
ac) az árvízkár, belvízkár,
ad) egyéb természeti csapás okozta kár (például: viharkár),
b) az egészségügyi szolgáltatást jelentősen vagy tartósan veszélyeztető
ba) közműszolgáltatás megszűnés vagy egyéb műszaki meghibásodás,
bb) olyan külső körülmény (például: útviszonyok, demonstrációk), amely miatt a dolgozó akadályoztatott a
munkahelyre való eljutásban
da) terrorcselekmény (Btk. 261. §),
db) bombariadó,
dc) lőfegyver használat,
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dd) ismeretlen eredetű sugárzó anyag észlelése, vagy beavatkozást igénylő sugárszennyeződés,
de) sugárzó anyag, illetve fertőző betegség okozására és elterjesztésére alkalmas kórokozó eltulajdonítása, eltűnése,
df) a katasztrófavédelem (tűzoltóság, polgári védelem) beavatkozását igénylő vegyi szennyeződés,
dg) kábítószert vagy pszichotróp anyagot tartalmazó gyógyszer vagy alapanyag eltulajdonítása, eltűnése,
dh) rendőri intézkedést igénylő csoportos garázdaság
e) természeti csapás, illetve veszélyhelyzet miatt történő kimenekítés, kitelepítés;
6.7.3
Mvt. 45. § (2) A mentési terv munkahelyre vonatkozó részét minden érintett munkavállalóval ismertetni kell.
6.7.4.
Rendkívüli esemény bekövetkezésekor a szervezeti egység vezetőjének, távollétében az intézkedésre
jogosult vezetőnek haladéktalanul intézkednie kell az emberi élet és javak mentése érdekében. Egyidejűleg
gondoskodnia kell arról, hogy a veszélyhelyzet környezetében tartózkodók és segítségnyújtásra,
intézkedésre hivatott szervek (Védelmi Iroda Központi Rendészeti Ügyelet, Védelmi Iroda vezetője,
létesítménygazdálkodási igazgató, rendőrség, mentők, Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály) az eseményről mielőbb értesüljenek. A
rendkívüli eseményről értesíteni kell az Egyetem rektorát és a kancellárt is.
6.7.5.
Rendkívüli eseménynél (pl. tűzeset, robbanás, elemi csapás, természeti katasztrófa, veszélyes anyagok
kiömlése, tárolási egységének sérülése ,tartózkodási térbe, szabadba kijutása,gázömlés, épület veszélyt
jelentő mértékű sérülése stb.) a káresemény, veszélyhelyzet nagyságától függően a szervezeti egység helyi
intézkedési terve, illetve az Egyetem Egészségügyi és Válsághelyzeti Tervben, Tűzriadó tervben
meghatározottak szerint kell eljárni a hatósági személyek megérkezéséig.
6.7.6. Az épületek vészkijáratait megfelelő táblákkal kell megjelölni, a menekülési útvonalat szabadon kell hagyni.
A vészkijárati ajtóknál olyan műszaki megoldásokat szabad használni, amely a kimenekülést (a kifelé
nyithatóságot) bármely pillanatban lehetővé teszi.
6.7.7.
A vészkijárati ajtóknak a menekülés irányába (kifelé) kell nyílniuk.
6.7.8.
A riasztóberendezések jelzéseit minden érintett munkavállalónak ismernie kell, azok karbantartása és
ellenőrzése kiemelt feladat és felelősség.
6.7.9.
Rendkívüli eseményeknél mindenki köteles a tőle elvárható módon a mentésben a további baleset vagy
anyagi kár megelőzéséhez szükséges munkában részt venni.
6.7.10. A veszélyes munkahelyek működése során előfordulható helyi rendkívüli események biztonságos elhárítása
érdekében az egységnél helyi mentési tervet kell készíteni abban az esetben, amennyiben az egyéb a
veszélyhelyzetek elhárítására készített tervek nem tartalmazzák azokat az információkat, személyi, tárgyi
feltételeket, intézkedési feladatokat, veszélyforrásokat, veszélyforrások lehetséges hatásait, amelyek
ismerete szükséges annak érdekében, hogy az esetlegesen bekövetkező veszélyhelyzet kezelhető legyen és
ne veszélyeztesse a munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat. A mentéshez szükséges
személyeket a szervezeti egység vezetőjének írásban ki kell jelölnie.
6.7.11. A mentést és a menekülést gyakoroltatni kell.
6.7.12. Az oktatás, illetve munka jellegének megfelelően a mentés és menekülés megszervezéséért az egység
vezetője felelős. Úgyszintén ő határozza meg a Védelmi Irodával előzetesen egyeztetve a mentési
gyakorlatok szükségszerűségét és időközeit.
6.8. Veszélyes anyagokkal történő munkavégzés
6.8.1. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény hatálybalépését követően a tevékenység megkezdése
előtt a veszélyes anyagokkal, keverékekkel végzett tevékenységet be kell jelenteni a tevékenység
gyakorlásának helye szerint területileg illetékes hatósághoz. (Szegeden a Csongrád Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály)
6.8.2.
A bejelentést a Védelmi Irodával előzetesen egyeztetni kell.
6.8.3. A veszélyes anyagokról, keverékekről (felhasználás, tárolás) a veszélyes anyaggal, keverékkel tevékenységet
végző szervezeti egységnél nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak olyan adatokat kell tartalmaznia,
amelyek alapján a veszélyes anyag, keverék megnevezése, veszélyessége, a készlet és az éves felhasznált
mennyiség beazonosítható.
6.8.4. Az expozíció becslését (expozíció mérés illetőleg mérés hiányában, a munkatérben a légtér-koncentráció
becslése) el kell végezni.

6.9. Hőségriasztás, hőségriadó elrendelésekor intézkedések
6.9.1.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján, a várható magas napi középhőmérsékletre és magas
UV sugárzásra tekintettel kiadott hőségriasztás, hőségriadó elrendelésekor az Egyetemen belül szükséges
intézkedéseket a Védelmi Iroda bevonásával kell meghatározni.
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7. fejezet: A munkavédelmi eljárások rendje
7.1. Létesítéssel kapcsolatos eljárások
7.1.1 Létesítés során a munkavédelmi követelmények érvényre juttatása a létesítésben közreműködők feladata. A
követelmények teljesítése érdekében együtt kell működniük.
7.1.2. A létesítéssel kapcsolatos szerződésben rögzíteni kell:
a) az adatszolgáltatási kötelezettségeket,
b) a létesítésben közreműködők tevékenységének összehangolását
7.1.3. A létesítésben közreműködő tervező, kivitelező írásban köteles nyilatkozni arról, hogy a munkavédelemre
vonatkozó szabályokban (jogszabályok, szabványok) meghatározott, ezek hiányában a tudományos, technikai
színvonal mellett elvárható követelményeknek, kötelezettségeknek eleget tett.
A munkavédelmi követelmények érvényre juttatása érdekében a terveket a Védelmi Irodával munkavédelmi
szempontból véleményeztetni kell.
7.1.4. A műszaki átadás-átvételi eljárásokra a Védelmi Iroda és a foglalkozás-egészségügyi szolgálat képviselőjét meg kell
hívni.
7.1.5. Tervegyeztetésről, tervbírálatról, valamint átadás-átvételi eljárásokról készült jegyzőkönyvek egy példányát meg kell
küldeni a Védelmi Irodának és a foglalkozás-egészségügyi szolgálatnak.
7.2. Üzembe helyezés vagy használatbavétel. Munkavédelmi üzembe helyezés
7.2.1. A szervezeti egység vezetője felelős, hogy a veszélyes munkahely, munkaeszköz, gép, berendezés, technológia,
üzemeltetését megelőzően a munkavédelmi üzembe helyezés megtörténjen.
7.2.2. Az üzembe helyezési engedélyezésnél a munkavédelmi feltételek megítéléséhez szükséges méréseket, műszeres
vizsgálatokat (érintésvédelmi, zaj, világítás, levegőszennyezés, sugárvédelmi mérés) a létesítésért/felújításért/
telepítésért/használatért felelős egyetemi szervezetnek kell elvégeztetnie, és ezek eredményét összesíteni. Ha előírás
szerint szükséges, be kell szerezni a szakhatóság engedélyét (beruházói, tervezői feladat). A munkahelynek,
munkaeszköznek, technológiának a munkavédelmi üzembe helyezés időpontjában hatályos munkavédelmi
előírásokat kell kielégítenie.
Az üzembe helyezés, használatba vétel feltététele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat és a
munkavédelmi szakember jóváhagyó szakvéleménye.
7.2.3. Veszélyes munkaeszköz, gép, létesítmény, technológia újraindítása és áttelepítése esetén újra biztosítani kell az
üzembe helyezési eljárás lefolytatását. A szervezeti egység vezetőjének jelezni kell a munkavédelemért felelős
szervezet felé, ha:
a) a veszélyes munkaeszközt műszaki okból 30 napot meghaladóan nem használták,
b) teljes szétszereléssel együtt járó javítási munkát végeztek (újraindítás),
c) veszélyes munkaeszközt úgy áthelyeznek, hogy az üzemeltetési körülmények tekintetében lényeges változások
történtek (áttelepítés, átépítés).
Az újbóli üzembe helyezési/használatba vételi eljárást az üzemeltető szervezeti egység kezdeményezi. Az engedély
kiadására az a vezető jogosult, aki az eredeti üzemeltetési engedélyt is kiadta. Időközben az eredeti üzembe
helyezési engedély kiadása után bekövetkezett esetleges személyi változáskor az engedély kiadására jogosult
személy adja ki az engedélyt.
7.2.4. A Műszaki és Beruházási Iroda a kivitelezés megkezdésekor köteles a Védelmi Irodát írásban értesíteni, s a
kivitelezés terveit véleményezésre megküldeni. Az üzembe helyezési eljárás előtt köteles írásban értesíteni a
Védelmi Irodát, és biztosítani az üzembe helyezési eljárás dokumentumainak megtekintését. Az üzembe helyezési
eljárás előtt biztosítani kell:
a) teljes tervdokumentációt,
b) hatósági engedélyeket,
c) üzemeltetési dokumentációt,
d) tervezői, kivitelezői nyilatkozatokat,
e) berendezéshez (gép, műszer), technológiához tartozó magyar nyelvű leírásokat,
f) a munkavédelmi feltételek megítéléséhez szükséges mérési jegyzőkönyveket (érintésvédelmi, légszennyezés, zaj,
világítás, sugárvédelmi stb.), melyek elvégeztetéséért a Műszaki és Beruházási Iroda vezetője felel.
h) munkavédelmi követelmények megvalósulását
7.2.5. Az üzembe helyezési engedély kiadását üzembe helyezési eljárásnak kell megelőznie. Az üzembe helyezési
eljárásokat megelőző előzetes bejárás megszervezése, a részt vevők időben történő tájékoztatása és a 7.2.4. pontban
felsorolt dokumentumok megtekintésének biztosítása a beruházás lebonyolítójának, a Műszaki és Beruházási
Irodának, vagy az általa megbízott személy feladata. .
Az üzembe helyezési, illetve az előzetes bejárás résztvevői az üzembe helyezendő létesítménytől, géptől, eszköztől,
technológiától függően az alábbiak:
- az engedély kiadására jogosult vezető
- az üzemeltetésért közvetlenül felelős vezető
- beruházás lebonyolítója
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Műszaki és Beruházási Iroda vezetőjének
a Védelmi Iroda munkavédelmi vezetője/munkatársa
foglalkozás-egészségügyi orvos
emelőgép ügyintéző a hatásköréhez tartozó esetekben
tűzvédelmi főmunkatárs/munkatárs a határköréhez tartozó esetekben (Védelmi Iroda)

7.2.6.. Az üzembe helyezési eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni (16/1. sz. melléklet), melyet a Műszaki és Beruházási
Irodának kell elkészítenie 4 példányban. A jegyzőkönyveken az eljáráson résztvevők aláírásukkal igazolják, hogy a
létesítmény, gép, munkaeszköz, berendezés, eszköz, technológia üzembe helyezhető, használatba vehető.
Az üzembe helyezési jegyzőkönyv mellékletét képezi a munkabiztonsági szakember és a foglalkozásegészségügyi orvos által közösen kiállított előzetes munkavédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyv. (16/2. sz.
melléklet)
7.2.7. Az eljárás során jegyzőkönyvezett hiányosságok felszámolásáig csak próbaüzemi engedély adható ki. A
hiányosságok megszüntetésére vonatkozó határidős rendelkezések végrehajtásáról és az új eljárás határnapjának
kijelöléséről az engedélyezési eljárás lebonyolítója gondoskodik.
7.2.8. Próba vagy kísérleti jelleggel legfeljebb 180 napig lehet üzemeltetni a veszélyes munkaeszközt, technológiát, az
üzembe helyezés/használatba vétel előtt.
7.2.9.. Az üzembe helyezési/ használatbavételi engedély (továbbiakban: üzembe helyezési engedély) kiadására
 az Egyetem egész területén létesítmények vonatkozásában kizárólag a rektor, kancellár, a dékán, a gazdasági
szervezet főigazgatója, illetve a létesítménygazdálkodási igazgató jogosult
 a MvSz. 17. sz. melléklet szerinti veszélyes munkaeszköz, technológia esetében a munkavédelmi üzembe
helyezési engedély kiállítására, a létesítménygazdálkodási igazgató jogosult.
Az engedélyt az erre rendszeresített nyomtatványon (16/3. sz. melléklet) 5 példányban kell kiállítani. Az üzembe
helyezési/használatba vételi engedély 1 példányát a munkavédelemért felelős szervezetnek meg kell küldeni.
7.2.10. Az engedély kiadásának alapfeltételei:
a) megfelelőségi nyilatkozat a gyártótól, illetve a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentum (pl. tanúsítvány),
előírt technológiai, dokumentumok megléte,
b) megfelelő eredményű villamos biztonságtechnikai felülvizsgálati jegyzőkönyv,
c) szükség szerint az illetékes szakhatóságok, munkavédelmi képviselő egyetértő nyilatkozata.
d) munkavédelmi szakember jóváhagyó szakvéleménye
7.2.11. Nem kell üzembe helyezési eljárást lefolytatni a beépítésre nem kerülő termelőeszközök esetén, ha:
a) a termelőeszköz alkalmasságát munkavédelmi minőségtanúsítás igazolja,
b) a kísérlethez, mérésekhez munkavédelmi minőségtanúsítással rendelkező alkatrészekből, részegységekből
összeállított berendezéseket kísérlet (mérés) után szétbontják (időszakos demonstrációs berendezések).
Villamos készülékeknél azonban, minden esetben meg kell vizsgálni a hálózatra csatlakoztatás feltételeit.
7.2.12. Üzembe helyezési engedélyt tilos kiadni, ha a munkahely lényeges munkavédelmi követelményeknek nem
felel meg, továbbá ha a szükséges biztonsági berendezések, mérő- és jelzőberendezések üzem- és
működésképtelenek, valamint, ha a műszaki mentés eszközei nem állnak rendelkezésre.
7.2.13. Nem adható ki üzembe helyezési/használatba vételi engedély, és a létesítmény, gép, eszköz, technológia,
munkaeszköz nem használható/alkalmazható a hiányosság megszüntetéséig, ha a létesítmény, gép, eszköz,
technológia, munkaeszköz környezetében tartózkodók életét, testi épségét közvetlen veszély fenyegeti.
7.3. Használatbavételi eljárás
7.3.1. A nem veszélyes létesítmények, munkahelyek külön lefolytatott munkavédelmi szempontú használatbavételi eljárása
nem kötelező, az része lehet az általános átadás-átvételi eljárásnak.
7.3.2. Nem veszélyes munkaeszköz esetében azonban az üzemeltetést megelőzően, új munkahelyen történő felállítást
követően, valamint a munkabiztonságot és a munkaegészségügyet jelentősen érintő szerelést követően, ha annak
biztonsága függ a szerelés körülményeitől, akkor használatba vétel előtti munkavédelmi ellenőrző felülvizsgálati
eljárást kell lefolytatni.
7.4. Munkavédelmi minőségtanúsítás és minősítés
7.4.1. Gép, cserélhető berendezés, biztonsági berendezés; teherfelvevő eszköz, lánc, kötél, heveder, leszerelhető
mechanikus erőátviteli szerkezet, részben kész gép, (szerszám), csak abban az tekinthető biztonságosnak és
szerezhető be, amennyiben rendelkezik a biztonságos állapotot igazoló EK megfelelőségi nyilatkozattal, illetve a
megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentummal (pl ) tanúsítvány ) megtalálható rajta a CE jelölés. A biztonságos
használat feltétele a magyar nyelvű üzemeltetési dokumentáció, amit a beszerzéssel egyidejűleg kell beszerezni. A
magyar nyelvű üzemeltetési dokumentációt a gyártónak, forgalmazónak kell biztosítania, ennek hiányában az
üzemeltető köteles biztosítani.
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7.4.2. A munkaeszközök, gépek, beszerzéséért felelős szervezeti egységnek kell gondoskodni arról, hogy az oktatáshoz,
kutatáshoz, kísérlethez vásárolt eszközök rendelkezzenek a munkavédelmi megfelelőséget (biztonságos állapotot)
igazoló irattal. (16/4. sz. melléklet folyamatábra alapján)
7.4.3. Az Egyetemen készített munkaeszközök munkavédelmi megfelelőségét a készítő szervezeti egységnek kell
tanúsítani, veszélyes munkaeszköz esetén kijelölt hazai akkreditált minősítő laboratóriummal tanúsíttatni.
7.4.4. Import eszköz munkavédelmi megfelelőség tanúsítását magyar nyelven köteles a forgalmazó a felhasználó részére
átadni. Az eszköz beszerzéséért felelős szervezeti egység köteles ellenőrizni, hogy mellékelték-e a tanúsítást
valamint a magyar nyelvű használati dokumentációt.
7.4.5. Amennyiben az importáló nem tudja beszerezni a külföldi gyártó cég munkavédelmi tanúsítványát, pótolhatja azt a
kijelölt hazai akkreditált minősítő laboratórium szakvéleménye alapján kiállított Munkavédelmi Megfelelőségi
Tanúsítvány átadásával.
7.5. Munkahelyeken végzendő műszeres és higiénés vizsgálatok
7.5.1. A munkahelyeken végzendő műszeres vizsgálatoknak a biztonságra és egészségre veszélyes anyagok, és
körülmények kibocsátási értékeinek megállapítására kell kiterjednie. Műszeres méréssel kell – többek között –
meggyőződni:
a) azokról a környezeti hatásokról, amelyek a létesítmény, gép, berendezés használata, illetve üzemeltetése során az
egészségre károsítóan hatnak, vagy érzékelés útján nem, vagy csak bizonytalanul lehet az értékeket
(követelményeket) megállapítani;
b) a létesítmények, munkahelyek, gépek, berendezések érintésvédelméről, az elektromos vezetékek, kábelek
szigetelésének megfelelőségéről;
c) a megvilágítási, zaj, rezgés és klimatikus előírások teljesítéséről.
7.5.2. Műszeres, illetve higiénés vizsgálatot kell végezni az alábbi esetekben:
a) új munkahely létesítése esetén,
b) a munkavállaló egészségi ártalomra utaló panasza esetén,
c) szemmel látható, illetve érzékelhető veszély, ártalom fennállása esetén,
d) a munkavédelemért felelős szervezet, vagy a foglalkozás-egészségügyi orvos javaslatára, felhívására,
e) hatóság által előírt intézkedésként
7.5.3. A munkavédelmi műszeres vizsgálatokat, (pl. zaj, rezgés, sugár, levegőszennyezettség, világítás, érintésvédelem)
csak az arra jogosult szakember vagy vizsgáló laboratórium végezhet. A vizsgálatok megrendelése a Védelmi Iroda
közreműködésével történik. Tájékoztató jellegű munkavédelmi méréseket (világítás, hőmérséklet, zaj) a Védelmi
Iroda, villamos érintésvédelmi méréseket villamos szakember végezhet.
7.6. Időszakos biztonsági és ellenőrző felülvizsgálatok
7.6.1. A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni a veszélyes
technológiát és a 18. sz. mellékletben meghatározott veszélyes munkaeszközt, továbbá azt a munkaeszközt,
amelynek felülvizsgálatát jogszabály, szabvány, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetésre, használatra
vonatkozó dokumentáció előírja. Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot - kivéve a veszélyes technológia esetét szakirányú képzettséggel és munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy, vagy külön jogszabályban erre
feljogosított személy, illetve erre akkreditált intézmény végezheti. A veszélyes technológia vizsgálatát szakirányú
munkabiztonsági szakértői engedéllyel rendelkező személy végezheti.
7.6.2. Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot az üzemeltetőnek ötévenként kell elvégeznie, ha jogszabály, szabvány vagy
az üzemeltetési dokumentáció ennél gyakoribb felülvizsgálati időszakot nem ír elő.
a) Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot kell végezni:
- villamos berendezés, vagy érintésvédelem létesítése, bővítése, átalakítása után a szerelés befejezéseként,
- az érintésvédelem hibájára vagy hiányosságára utaló rendellenességek észlelése esetén,
- a következők szerint rendszeresen:
o a Kommunális és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzata (KLÉSZ) hatálya alá tartozó
berendezéseknél 6 évenként,
o orvosi kezelő, vizsgáló és általános helyiségeiben 3 évenként,
o kiemelt gyógyászati helyiségekben 1,5 évenként,
o egyéb villamos berendezéseken 3 évenként.
A felülvizsgálatokat a Védelmi Iroda tájékoztatása mellett a Műszaki és Beruházási Iroda végezteti el külső
szakcég szakemberével A felülvizsgáló intézkedik a közvetlen életveszélyt jelentő hibák azonnali
megszüntetésére. Közvetlen életveszélyt nem jelentő hiányosságokról a Műszaki és Beruházási Iroda a
felhasználót írásban tájékoztatni köteles és vele egyeztetetten a hiányosságok felszámolására ütemtervet készít.
b) Tűzvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálatokat a jogszabály szerinti gyakorisággal kell végezni. (54/2014.
(XII. 5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) szerint)
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c) Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot, valamint a tűzvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálatokat a
Műszaki és Beruházási Iroda végezteti el külső szakcég szakemberével. A Műszaki és Beruházási Iroda az
elvégzett munkára vonatkozó jogszabályi és szabványi előírások teljesülését ellenőrzi.
d) A felvonók műszaki biztonságtechnikai vizsgálatát (fővizsgálat, időszakos vizsgálat, karbantartás
megfelelőségének műszaki biztonsági felülvizsgálata (146/2014 (V.5.) Korm. rendelet) továbbá a megállapított
biztonságos működést veszélyeztető hibák javítását a Műszaki és Beruházási Iroda végezteti el és ellenőrzi az
elvégzett munkára vonatkozó jogszabályi és szabványi előírások teljesülését.
e) Kazánok és nyomástartó edények időszakos biztonsági felülvizsgálatát „a nyomástartó és töltőlétesítmények
műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről” szóló 63/2004. (IV. 27.) GKM rendeletben előírtaknak megfelelően
kell elvégeztetni. Elvégeztetéséért a Műszaki és Beruházási Iroda vezetője a felelős.
f) Gépjárműveknek a vonatkozó jogszabályok által meghatározott időszakos vizsgálatáról a gépjármű
szolgáltatásáért, fenntartásáért felelős szervezeti egység vezetőnek kell gondoskodnia.
g) A gázhegesztő berendezések, eszközök, biztonságtechnikai szerelvények időszakos biztonsági
felülvizsgálatát a gyártó utasítása szerint, annak hiányában a Hegesztési Biztonsági Szabályzat alapján
negyedévenként kell végezni. Az ellenőrzés személyi feltételeit a Hegesztési Biztonsági Szabályzat 8. pontja
szabályozza.
A vizsgálatok elvégeztetését, annak szervezését és felügyeletét az üzemeltetésért felelős szervezeti egységvezető
felhatalmazása alapján a Műszaki és Beruházási Iroda végzi.
h) Ívhegesztés. Hegesztő áramforrás és szerelvények biztonsági felülvizsgálatát, amennyiben a gyártó ettől
eltérően nem rendelkezik, évente kell végezni. A vizsgálat elvégzésére legalább középfokú szakirányú
szakképesítéssel és 5 éves szakmai gyakorlattal e feladattal megbízott személy vagy akkreditált intézmény
jogosult. A vizsgálatok elvégeztetését, annak szervezését és felügyeletét az üzemeltetésért felelős szervezeti
egységvezető felhatalmazása alapján a Műszaki és Beruházási Iroda végzi.
i) Robbanás gátló szekrényeket ötévenként nyomáspróbával kell ellenőriztetni. A vizsgálat elvégeztetéséért a
szervezeti egység vezetője a felelős.
j) Az emelőgépek, daruk, targoncák időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatait az Emelőgép Biztonsági
Szabályzat előírásai alapján a Műszaki és Beruházási Iroda emelőgép-ügyintézője (szakértője) éves ütemterv
alapján végzi, illetve végezteti.
k) Vegyifülkék elszívását, nyílászáróinak működését, korrózió védelmét, általános állapotát évenkénti
felülvizsgálattal kell ellenőrizni. A vizsgálatok elvégeztetését, annak szervezését és felügyeletét az üzemeltetésért
felelős szervezeti egységvezető felhatalmazása alapján a Műszaki és Beruházási Iroda végzi. A vizsgálatról
jegyzőkönyvet kell készíteni.
l) Vészlétrákat öt évenként kell ellenőrizni és az ellenőrzésről naplót kell vezetni. Az ellenőrzések
elvégeztetéséért a szervezeti egység vezetője felelős.
m)a leesés elleni egyéni védőeszközöket 6 havonta, illetve évente - tárolás közben is –időszakos vizsgálat alá
kell vonni az MSZ EN 364:1995 sz. szabvány előírása szerint. A vizsgálatot írásban rögzíteni kell. A
munkaöveken terhelési próbát, húzópróbát, javítást csak a gyártó által felhatalmazott szerv, vagy személy(ek)
végezhetnek. A vizsgálat elvégeztetéséért a szervezeti egység vezetője a felelős.
Munkaöveket és a hozzájuk tartozó biztonsági köteleket a használatba vétel előtt és után a használónak
szemrevételezéssel meg kell vizsgálnia. Ha a biztonságot csökkentő sérülés észlelhető, a munkaöv tovább nem
használható.
n) A tornaeszközöket és felszereléseket használat előtt szemrevételezéssel. Az időszakos ellenőrzés,
felülvizsgálat gyakorisága havonta, illetve maximum 5 évente a külön szabályozás szerint. A tornaszereket minden
használat előtt a testnevelési órát, sportfoglalkozást vezető tanárnak, vagy szervezeti egység vezetője által
megbízott személynek szemrevételezéssel ellenőriznie kell. Amennyiben szemmel látható meghibásodás
tapasztalható, a használatot meg kell tiltani, és a javításról, cseréről haladéktalanul gondoskodni kell.
7.7. Villamos kéziszerszámok ellenőrzése
7.7.1. Villamos kéziszerszámokat évenként szerelői ellenőrzéssel kell felülvizsgálni. Az ellenőrzéseket villanyszerelő vagy
ennél magasabb villamos szakképesítésű szakember végezheti. A felülvizsgálatokat egyetemi szakember hiányában
külső villanyszerelő vagy ennél magasabb villamos szakképesítésű szakember végezheti. A felülvizsgálatok
elvégzését, annak szervezését és felügyeletét az üzemeltetésért felelős szervezeti egységvezető felhatalmazása
alapján a Műszaki és Beruházási Iroda végzi
7.7.2. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni, vagy a szervezeti egységnél naplót vezetni, amely tartalmazza: a
vizsgálat helyét, időpontját, a kéziszerszám megnevezését, típusát, gyári vagy leltári számát, a vizsgálat eredményét.
7.7.3. A villamos kéziszerszámot használó dolgozó köteles a kéziszerszámokat használatba vétel előtt biztonságtechnikai
szempontból szemrevételezéssel ellenőrizni.
7.7.4. Áramvédő kapcsolóknál havonta kell szerelői ellenőrzést végezni.
7.8. Időszakos ellenőrző felülvizsgálat
7.8.1. Azokat a nem veszélyes, illetve azokat a munkaeszközöket, amelyeknek felülvizsgálatának gyakoriságáról a MvSz
17.,18.sz. melléklete nem rendelkezik, de a használat során történő elhasználódás vagy egyéb ok veszélyeztetheti a
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kezelés biztonságát, a szervezeti egységvezető által meghatározott gyakorisággal meg kell vizsgálni. Az ellenőrzést
a szervezeti egység vezetője által írásban megbízott személy végezheti.
7.9. Munkavédelmi szemlék
7.9.1. Minden szervezeti egység vezetője személyesen, vagy megbízottja útján köteles rendszeresen ellenőrizni, hogy a
munkakörülmények megfelelnek-e a biztonsági követelményeknek, a munkavállalók betartják-e az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés számukra meghatározott szabályait (védőintézkedések, dohányzási,
alkoholfogyasztási tilalom betartása, stb.)
7.9.2. A munkavédelemért felelős szervezet ellenőrzési terv alapján évente egy alkalommal az egyetem intézményeire
kiterjedő szemlén ellenőrzi az egészséges és biztonságos munkafeltételek meglétét.
Az ellenőrzésen részt kell vennie:
- az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjének,
- az ellenőrzött terület munkavédelmi megbízottjának
- a munkavédelemért felelős szervezet képviselőjének, (Védelmi Iroda)
- a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosának.
7.9.3. Félévenként előre ütemezett időpontokban ellenőrzést kell tartani a műhelyekben, laboratóriumokban.
Ebben az esetben a szemlebizottság összetétele:
- érintett szervezeti egység vezetője,
- laborvezető, laboráns,
- műhely vezetője
- a műhelyben dolgozó munkavállaló(k) közvetlen munkahelyi vezetője
-

a szemlére meghívható :
munkavédelemért felelős szervezet képviselője,
a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa,
Műszaki és Beruházási Iroda képviselője.

7.9.4. A kollégiumokban szintén félévenként kell szemlét tartani. Különös figyelmet kell fordítani a házirend betartásának,
valamint a hallgatók által bevitt eszközök ellenőrzésére.
7.9.5. A szemlékről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben a feltárt hiányosságok megszüntetéséért felelős
személyt és a megszüntetés határidejét fel kell tüntetni. Amennyiben saját hatáskörben a hiányosságokat
megszüntetni nem tudja, jelentenie kell a rektornak/dékánnak és a gazdasági-műszaki főigazgatónak. A szemle
jegyzőkönyv egy példányát a munkavédelemért felelős szervezetnek meg kell küldeni
7.9.6. Rendkívüli szemlét kell elrendelni, ha súlyos munkabaleset történik, vagy olyan veszélyhelyzet alakul ki, amely a
dolgozók, hallgatók, tanulók életét, testi épségét veszélyezteti. A rendkívüli szemle során a munkavédelemért felelős
szervezet munkavédelmi szakembere és a foglalkozás-egészségügyi orvos jelenléte elengedhetetlen.
7.10. Technológiai dokumentumok
7.10.1. Az üzemeltető szervezeti egység vezetője köteles gondoskodni arról, hogy az előírt technológiai dokumentumokat,
magyar nyelvű üzemeltetési dokumentációt a géppel, berendezéssel, munkaeszközzel együtt beszerezzék, illetőleg
ha ez nem lehetséges, szakemberek kidolgozzák. A sorszámozott technológiai szabályzatokat a munkavédelemért
felelős szervezetnek (Védelmi Iroda) meg kell küldeni, ahol azt nyilvántartásba veszik.
7.10.2. Az egyszerű munkafolyamatokra nem kell technológiai dokumentumot készíteni.
7.10.3. Gépkönyv, használati dokumentáció, kezelési szabályzat, magyar nyelvű üzemeltetési dokumentáció, technológiai
szabályzat nélkül gépet, berendezést, technológiát üzemeltetni nem szabad.
7.10.4. Az egyetemen üzemszerű használatra készített, összeszerelt eszközök, gépek esetében a technológiai, használati
dokumentumokban a munkavédelmi követelményeket az MSZ 14 399:1980 számú szabvány szerint kell kidolgozni.
Az így elkészített, összeszerelt eszközöket nyilvántartásba kell venni.
7.10.5. Amennyiben az Mvt.. 21 § alapján veszélyes munkaeszköz, gép beszerzése történik, abban az esetben az érintett
szervezeti egység vezetőjének erről beszerzés előtt tájékoztatnia kell a beszerzésért felelős szervezeti egységet.
7.10.6. Az elkészített dokumentumokat az érintett szervezeti egység vezetője hagyja jóvá, azonban előzetesen be kell
mutatni a munkavédelemért felelős szervezetnek (Védelmi Irodának).
7.10.7. Minden új beszerzés/átalakítás esetén a technológiai dokumentumokat a fentiek szerint, az üzembe helyezési
eljárásig kell elkészíteni.
7.10.8. Üzemeltetési engedélyhez nem kötött termelőeszközök technológiai dokumentumait a használatba vételig kell
beszerezni, vagy elkészíteni. A dokumentumokat szükség szerint, de legalább 3 évenként felül kell vizsgálni.
7.11. Termelőeszközök időszakos biztonsági felülvizsgálata
7.11.1. Az időszakos biztonsági felülvizsgálatra kötelezett termelőeszközök tájékoztató felsorolását a 17.,18., sz. melléklet
tartalmazza. A felülvizsgálatok esedékességi időpontjáról és a vizsgálatok gyakoriságáról, valamint azok elvégzéséről
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folyamatos nyilvántartást kell készíteni. Ezen vizsgálatok elvégzéséért, elvégeztetéséért a nyilvántartásért Műszaki és
Beruházási Iroda vezetője és az energetikus felelős.
7.11.2. Szoros összhangot kell kialakítani a biztonsági felülvizsgálat rendszere és a karbantartás, illetve a karbantartási
tervek elkészítése között.
7.11.3. A felülvizsgálat gyakoriságát szabályok, biztonsági szabályzatok, gépkönyvek stb. előírásai alapján kell
megállapítani és rögzíteni. A felülvizsgálatokról készített írásos anyagot (pl. mérési jegyzőkönyv, szakvélemény,
nyilatkozatok) a Műszaki és Beruházási Irodán kell őrizni és szükség esetén a Védelmi Iroda, illetve illetékesek
rendelkezésére kell bocsátani.
7.12. Kéziszerszámok ellenőrzése
7.12.1. A kéziszerszámok rendeltetésszerű használatra alkalmas, biztonságos állapotáért elsődlegesen a velük dolgozó
személy a felelős, aki ezek meghibásodását köteles azonnal jelenteni a munkahelyi közvetlen vezetőnek.
7.12.2. Munka közben meghibásodott vagy elhasználódott eszközzel tovább dolgozni tilos. A cseréről az adott szervezeti
egység vezetője köteles gondoskodni.

8. fejezet:

A munkabalesetekkel, üzemi balesetekkel, egyéb balesetekkel kapcsolatos eljárás (munkabalesetek,
üzemi balesetek, az Egyetem területén bekövetkezett egyéb balesetek, foglalkozási megbetegedések
bejelentése, kivizsgálása, nyilvántartása és kártérítése)

8.1. Munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása, nyilvántartása
8.1.1.
Munkabaleset az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során, vagy azzal
összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől
függetlenül.
A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében
végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi
étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb.
igénybevétele során éri.
Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek (munkabalesetnek) az a baleset,
amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására (szállására)
menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt.
8.1.2.
A munkavállaló a munkavégzéssel összefüggésben bekövetkezett balesetet vagy rosszullétet, még a
vélhetően munkaképtelenséggel nem járó balesetet is köteles a közvetlen felettesének haladéktalanul
jelenteni. Amennyiben ezt a munkavállaló bármilyen okból ezt nem tudja megtenni, ez a jelentési
kötelezettség a balesetről tudomást szerző munkavállalót, elsősorban a sérült közvetlen munkatársait terheli.
8.1.3.
A sérült közvetlen felettese a balesetet jelenti a szervezeti egység vezetőjének és a munkavédelmi megbízottnak.
A keresőképtelenségtől, illetve annak időtartamától függetlenül minden munkabalesetet nyilvántartásba kell venni
a balesetet a baleset helye szerinti és / vagy a sérült munkavállalót foglalkoztató szervezeti egységnél. A baleset
bejegyezhető a kereskedelmi forgalomban kapható munkabaleseti napló, munkabaleseti nyilvántartási napló,
munkabaleseti nyilvántartás c. kiadványokba vagy a MvSz. 19. sz. melléklet szerinti
8.1.4.
A foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa az előzőektől függetlenül értesíteni köteles a munkavédelmi
szervezetet (Védelmi Irodát), ha munkabalesetest látott el vagy annak keresőképtelenségét állapította meg.
8.1.5.
A társadalombiztosítási ügyintéző minden esetben értesíteni köteles a Védelmi Irodát ha a
keresőképtelenséget igazoló dokumentumokon munkabaleset kódjelét találja.
8.1.6.
A munkabalesetekről a munkavédelmi megbízott haladéktalanul értesíti a Védelmi Irodát, amennyiben a
sérült vagy más munkatársa azt még nem tette meg. A Védelmi Iroda munkatársának vezetésével (szükség
esetén szakértők bevonásával) minden munkabalesetet ki kell vizsgálni.
8.1.7.
A baleseteket a Védelmi Iroda munkatársai vizsgálják ki, és a szervezeti egységvezetők minősítik a 20. sz.
melléklet alapján. A munkabalesetek kivizsgálásába be kell vonni a sérült közvetlen felettesét, a szervezeti
egység munkavédelmi megbízottját és megválasztása esetén a munkavédelmi képviselőt.
8.1.8.
A munkabalesetek helyszínét, az azzal kapcsolatos berendezéseket, készülékeket, munkaeszközöket stb. a
helyszínen a kivizsgálás megtörténtéig változatlanul kell hagyni (kivételt képeznek az indokolt
változtatások: mentés stb.).
8.1.9.
Minden munkavállalónak kötelessége a munkabalesetek kivizsgálásának segítése.
8.1.10. A kivizsgáláson nyert adatok és megállapítások alapján a Védelmi Iroda 8 példányban kiállítja a
„Munkabaleseti jegyzőkönyv”-et, amelyből megküld:
– 1 példányt a sérültnek;
– 1 példányt a területileg illetékes munkavédelmi hatóságnak (minden hónap 8-ig);
– 2 példányt a Humánpolitikai Szolgáltató Irodának
– 1 példányt a szervezeti egység vezetőjének;
– 1 példányt a foglalkozás-egészségügyi szolgálatnak
–1 példányt a jogi szervezetnek
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8.1.11.

A Védelmi Irodánál vezetik az előírásoknak megfelelően a központi, összesített „munkabaleseti
nyilvántartás”-t.
Azok a munkavállalók, akik egy éven belül kettőnél több esetben szenvedtek balesetet saját közrehatásuk
következtében, vagy veszélyeztették környezetüket, az adott munkabeosztásban addig tovább nem
foglalkoztathatók, amíg alkalmasságukat a szervezeti egységvezető felül nem vizsgálja.
Minden, szervezetileg elkülönült szervezeti egységnél kell munkabaleseti nyilvántartást elhelyezni. A
nyilvántartás vezetéséről a munkavédelmi megbízott és a szervezeti egység vezetője gondoskodik. Az
esetlegesen bekövetkezett balesetről felvett munkabaleseti nyilvántartás bejegyzés másolatát, a lehető
legrövidebb időn belül, a Védelmi Irodának meg kell küldeni.
Az Egyetem területén, valamint az Egyetem által szervezett rendezvényeken esetlegesen bekövetkezett egyéb
balesetek körülményeit, a rendelkezésre álló információk alapján is írásban rögzíteni kell, az esemény
körülményeit ki kell vizsgálni. Az eseményről készült jegyzőkönyv másolatát a Védelmi Irodának meg kell
küldeni.
A munkahelyre, illetve munkahelyről a lakhelyre közlekedés közben bekövetkezett balesetek körülményeit a
rendelkezésre álló információk alapján rögzíteni kell. A balesetről a Védelmi Irodát értesíteni kell.

8.1.12.

8.1.13.

8.1.14.

8.1.15.

8.2. Azonnali bejelentési kötelezettség
8.2.1.
Az Egyetem gazdasági szervezet főigazgatója, vagy az illetékes helyettese köteles azonnal bejelenteni, ha a
munkabaleset súlyos munkabaleset.
Súlyos az a munkabaleset, amely
a) a sérült halálát (halálos munkabaleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított egy éven
belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét vesztette), magzata vagy
újszülöttje halálát, önálló életvezetést gátló maradandó károsodását;
b) valamely érzékszerv, vagy érzékelőképesség) és a reprodukciós képesség elvesztését, illetve jelentős
mértékű károsodását okozta;
c) orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást;
d) súlyos csonkulást, hüvelyujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztését (továbbá
ennél súlyosabb esetek);
e) beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást vagy bénulást, illetve elmezavart okozott.
8.2.2.
Az 8.2.1. pontban felsorolt munkabaleseteket telefonon, , telefaxon, e-mailben kell jelenteni:
a munkabaleset helyszíne szerint illetékes munkavédelmi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és
megyei kormányhivatal (munkavédelmi hatóság )felé.) (Csongrád megyében Csongrád Megyei
Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkaügyi és Munkavédelmi Osztálya 6722 Szeged,
Rákóczi tér 1. Postacím: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
tel: 06-62-680-540 fax: 06-62-680-541 E-mail: csongrad-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, csongradkh-mmszsz@ommf.gov.hu
b) a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságnak;
c) a felügyeleti szervnek
Ha az azonnali bejelentési kötelezettség alá eső munkabaleset olyan műszaki berendezésnél,
munkaeszköznél történt, amely hatósági felügyelet alá tartozik, akkor a balesetet a területileg illetékes
felügyeletnek is haladéktalanul be kell jelenteni.
A 8.2.2. pont szerint tett bejelentését az Egyetem gazdasági szervezet főigazgatója vagy az illetékes
helyettese tartozik 24 órán belül írásban megismételni.
Ha a 8.2.1. pontban felsorolt következmény, később, de legfeljebb a balesetet követő egy éven belül
következik be, a bejelentést akkor is meg kell tenni.
Súlyos munkabaleset bekövetkezésekor intézkedni kell a véralkohol-vizsgálat elvégeztetéséről.
a)

8.2.3.

8.2.4.
8.2.5.
8.2.6.

8.3. Baleseti helyzetek (kvázi balesetek) kivizsgálása
8.3.1.
A szervezeti egységek vezetői, munkavédelmi megbízottai kötelesek a Védelmi Irodának bejelenteni
minden olyan rendkívüli eseményt, amely munkabalesetet okozhatott volna és az csak azért nem következett
be, mert az adott pillanatban a veszélyzónán belül senki sem tartózkodott.
8.3.2.
A baleseti helyzetet (kvázi baleset) ugyanolyan módon és gonddal kell kivizsgálni, mintha valóban baleset
történt volna.
8.3.3.
A kivizsgálásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amely 1–1 példányát a szervezeti egység munkavédelmi
megbízottja megküldi a kivizsgálásban résztvevőknek. A szervezeti egység vezetője megfelelő intézkedést
tesz vagy kezdeményez hasonló baleseti veszélyek megelőzése érdekében.
8.3.4.
Ezeket a kivizsgált eseményeket nem kell a “munkabaleseti nyilvántartás”-ba bevezetni.
8.3.5.
Minden olyan eset körülményeit ki kell vizsgálni, amikor valaki nem munkabalesetet annak akar
elismertetni, vagy annak elismertetésében tudatosan közreműködik.
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8.4. üzemi balesetek bejelentése, kivizsgálása, nyilvántartása
8.4.1.
Üzemi (úti) baleset: Az a baleset, amely a munkavállalót a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a
munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri.
8.4.2.
Az üzemi baleseteket a munkabalesetekkel azonos módon kell kivizsgálni, nyilvántartani.
Az üzemi balesetek kivizsgálásán nyert adatok és megállapítások alapján a munkavédelmi szervezet 6
példányban kiállítja a „Országos Egészségbiztosítási Pénztár által kiadott üzemi baleseti jegyzőkönyv”-et,
amelyből megküld:
– 1 példányt a sérültnek;
– 2 példányt a Humánpolitikai Szolgáltató Irodának
– 1 példányt a szervezeti egység vezetőjének;
– 1 példányt a foglalkozás-egészségügyi szolgálatnak.
8.5. Hallgatói, tanulói baleset
8.5.1.
Hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során, szakképző iskolákban a tanulói jogviszony keretében a
szakmai képzési követelmények teljesülése során, továbbá a tanulószerződés alapján gyakorlati képzés
során bekövetkezett baleset, munkabalesetnek minősül és a munkabalesetekkel azonos módon kell
kivizsgálni, nyilvántartani, és a munkabaleseti jegyzőkönyveket megküldeni
Az esetleges hallgatói balesetet annál az oktatási egységnél be kell jegyezni a munkabaleseti nyilvántartásba
(munkabaleseti napló), amelyik szervezeti egység területén vagy tevékenysége során történt a baleset. A
balesetet a Védelmi Iroda felé be kell jelenteni és be kell küldeni a munkabaleseti nyilvántartás
(munkabaleseti napló) bejegyzés másolatát. A hallgatói baleset körülményeinek vizsgálatát, munkabaleseti
jegyzőkönyv kiállítását, megküldését a Védelmi Iroda munkavédelmi szakképzettségű munkatársai végzik
el.
8.5.2.
Ha a munkabaleset a tanulót, hallgatót a szakképesítése megszerzéséhez szükséges gyakorlati képzés során
nem a nevelési, oktatási intézményben éri, munkáltatón az őt foglalkoztatót, gyakorlati oktatást folytatót kell
érteni. A foglalkoztató minden munkabaleset esetén köteles erről a nevelési, oktatási intézményt értesíteni,
és annak a kivizsgálásban való részvételét biztosítani, az üzemiség elismeréséről a határozat egy példányát
az Egyetem részére megküldeni.
8.5.3. A tanuló-vagy gyermekbaleseteket a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint kell az oktatási intézmény
vezetőjének kivizsgálni, jegyzőkönyvezni, nyilvántartani és szükség esetén, a jelentési kötelezettségnek
eleget tenni.
8.5.4. A tanulmányok során az Egyetem területén, illetve az Egyetem területén kívül a tanulmányokhoz kapcsolódó
tevékenység, az Egyetem által biztosított szolgáltatás igénybevétele során, illetve a kollégium területén
esetlegesen bekövetkezett hallgatói sérülés esetén, abban az esetben is, amennyiben ez az esemény nem
tekinthető munkabalesetnek, a rendelkezésre álló információk alapján a sérülés körülményeit rögzíteni kell.
A hallgatónak az őt ért balesetet a lehető legrövidebb időn belül jelenteni kell. Elsősorban pl. egység,
tanszék, intézet területén bekövetkezett balesetet az épület üzemeltetője, tanszék, intézet titkársága felé.
8.6. Foglalkozási megbetegedések kivizsgálása
8.6.1. A munkavállalók körében észlelt foglalkozási megbetegedések, illetve fokozott expozíció jogszabály
szerinti bejelentése a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosának feladata.
8.7. Az egészség és testi épség sérelméből eredő károk megtérítése
8.7.1.
A munkabalesetekkel és foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos károkozásnál a munkáltató a Munka
Törvénykönyve szerint felel.
8.7.2.
A károkozást követő 15 napon belül felhívást küld a Védelmi Iroda a kárigény bejelentésére.
8.7.3.
A kártérítési igények elbírálásában az SZTE Létesítménygazdálkodási Igazgatóság Vagyongazdálkodási
Iroda, a Klinikai Központhoz tartozó esetekben a SZTE ÁOK Szent Györgyi Albert Klinikai Központ Jogi
Osztály jár el az SZTE-vel szerződési viszonyban lévő biztosító társaság vagy alkusz bevonásával.
8.7.4.
A kártérítés tárgyában hozott döntésről szóló dokumentum egy példányát meg kell küldeni a SZTE Védelmi
Iroda részére.

9. fejezet: A munkahelyi kockázatértékelés és kezelés
9.1. Alapelvek
9.1.1.
A munkáltató általános feladata – a munkavédelemről szóló törvény alapján – a munkavégzés során a
munkavállalók biztonságának és egészségének védelme. A munkahelyi kockázatértékelés támpontul szolgál
az ehhez szükséges intézkedések meghozatalához, amelyek magukba foglalják:
– A foglalkozási kockázatok megelőzését,
– A munkavállalók információval történő ellátását, a munkavállalók továbbképzését,
– Szervezeti és egyéb lépések végrehajtását.
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A kockázatértékelésnek mindig a foglalkoztatási kockázatok kiküszöbölésére kell irányulnia, és ennek az
elérésére kell törekedni. Ahol a kockázatot nem lehet megszüntetni, ott a kockázatok csökkentésére kell
törekedni, miközben a megmaradó kockázatokat ellenőrzés alatt kell tartani.
9.1.3. Mvt.54. § (2) A munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, illetve
szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető
kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre, a
munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. A kockázatértékelés során a
munkáltató azonosítja a várható veszélyeket (veszélyforrásokat, veszélyhelyzeteket), valamint a
veszélyeztetettek körét, felbecsüli a veszély jellege (baleset, egészségkárosodás) szerint a veszélyeztetettség
mértékét. A kockázatértékelés során az egészségvédelmi határértékkel szabályozott kóroki tényező
előfordulása esetén munkahigiénés vizsgálatokkal kell gondoskodni az expozíció mértékének
meghatározásáról.
(3) A munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását –
eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de
legalább 3 évente köteles elvégezni.
Indokolt esetnek kell tekinteni az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának
megváltozását, minden olyan, az eredeti tevékenységgel összefüggő változtatást, amelynek eredményeképpen a
munkavállalók egészségét, biztonságát meghatározó munkakörülményi tényezők megváltozhattak – ideértve a
munkaklíma-, zaj-, rezgésterhelést, légállapotokat (gázállapotú, por, rost légszennyezők minőségi, illetve
mennyiségi változást), az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának
hiányosságával összefüggésben bekövetkezett munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási
megbetegedés előfordulását, továbbá ha a kockázatértékelés a külön jogszabályban meghatározott szempontra
nem terjedt ki.
9.1.4. Új létesítményben a munkavégzés megkezdése, használat előtt, új technológia, munkaeszköz használata, új
munkavégzési mód bevezetése, új tevékenység megkezdése előtt a kockázatértékelést dokumentáltan el kell
végezni, végeztetni, erről a Védelmi Irodával előzetes egyeztetés szükséges. A nem a Védelmi Iroda
közreműködésével elvégzett, elvégeztetett kockázatértékelésekről a Védelmi Irodát tájékoztatni kell.
9.1.5.A kockázatértékelés elkészítéséről, elkészíttetéséről annak a szervezeti egység vezetőjének kell gondoskodni,
aki a létesítmény, technológia, munkaeszköz egészséget nem veszélyeztető és biztonságos üzemeltetéséért
felelős.
9.1.2.

9.2. A kockázatértékelés szervezése
9.2.1. Több egyetemi szervezeti egységre kiterjedő kockázatértékelés elvégzését, elvégeztetését a Védelmi Iroda
koordinálja. A kockázatértékelésre a programtervet a Védelmi Iroda készíti el.
9.3. Értékelést végzők kiválasztása
9.3.1.A több egyetemi szervezeti egységre kiterjedő kockázatértékelés, valamint a kockázatértékelés elvégzésére,
elvégeztetésére közreműködőként felkért Védelmi Iroda közreműködik a kockázatértékelés szempontrendszerének, és az
értékelést végzők kiválasztásának folyamatában. A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és ezzel egyidejűleg
munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül. A Védelmi Iroda munkatársai által elvégzett kockázatértékelés során a
kockázatértékelést végző bizottság tagjai a szervezeti egység képviselője, ÁOK területén a higiénikus főorvos is.
9.3.2.
Külső szolgáltatandóval elkészíttetendő kockázatértékelés előkészítés szakmai munkájába a Védelmi Irodát
be kell vonni.
9.3.3. Ahol mennyiségi kockázatértékelési technikákat szükséges alkalmazni (világítás, zaj, rezgésterhelési
mérések stb.), ott az értékelést végzőknek jártasaknak kell lenniük a mennyiségi meghatározási
technikákban, amennyiben nem rendelkezik megfelelő ismeretekkel, külső szakembert kell megbízni a
feladat elvégzésére.
9.3.4.
A kockázatértékelés során legalább a következőket kell dokumentálni:
– a kockázatértékelés időpontja, helye, tárgya;
– az értékelést végzők azonosító adatai;
– a veszélyek azonosítása;
– a veszélyeztetettek azonosítása az érintettek száma;
– a kockázatot súlyosbító tényezők;
– a kockázatok minőségi illetőleg mennyiségi értékelése, a fennálló helyzettel való összevetés alapján
annak megállapítására, hogy a körülmények megfelelnek-e a munkavédelemre vonatkozó szabályoknak,
illetve biztosított-e a kockázatok megfelelően alacsony szinten tartása;
– a szükséges megelőző intézkedések, határidő és a felelősök megjelölése;
– a kockázatértékelés elkészítésének tervezett következő időpontja;
– az előző kockázatértékelés időpontja.
A dokumentumot legalább 5 évig meg kell őrizni.
9.3.5.

A kockázatértékelés elkészítése, munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység.
kockázatértékelést a kémiai biztonság területén a külön jogszabályban foglaltak szerint kell elvégezni.

A
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A veszélyes anyagokkal, keverékekkel, a rákkeltő/mutagén anyaggal végzett tevékenység
kockázatbecslését, a zaj és rezgésexpozícióval végzett tevékenység kockázatértékelését, a biológiai
tényezők expozíciójával járó tevékenység kockázatbecslését, a hátsérülések kockázatával járó kézi
tehermozgatás, a képernyő előtti munkavégzés, a terhes nők, a nemrégen szült nők és a szoptató anyák,
fiatalkorúak foglalkoztatásakor a kockázatok becslését a külön jogszabályok szerinti módon és
gyakorisággal kell elvégezni.

9.4. Dokumentációk, feljegyzések
9.4.1.
A kockázatértékelés eredményeiről készült feljegyzéseket a szervezeti egységnél, valamint a Védelmi
Irodánál kell megőrizni.
9.4.2.

A kockázatértékelésről készített dokumentumokat, feljegyzéseket elérhetővé kell tenni minden érintett
részére.

9.5. Intézkedések, az intézkedések hatékonyságának ellenőrzése
9.5.1.
A kockázatértékelés dokumentáció elkészülte után, a kockázatok megszűntetésére, csökkentésére minden
szervezeti egységnek a megadott határidőig intézkedési tervet kell készítenie, Az intézkedési tervek
elkészítése a szervezeti egységvezető vagy megbízottja feladata. Az intézkedési tervek minden esetben
tartalmazzák a határidők és felelősök megjelölését, esetleg a várható költségek feltüntetését.
9.5.2.
A kockázatértékelést követően a megelőző és biztonsági intézkedések tervezése, szervezése, ellenőrzése és
felülvizsgálata folyamatos feladat annak érdekében, hogy ezek hatékonysága fenntartható legyen, és a
kockázatokat ellenőrzés alatt lehessen tartani. Az éves programtervek elkészítésénél erre figyelemmel kell
lenni.
9.6. Kockázatértékelés szükségessége, gyakorisága, soron kívüli kockázatértékelés
9.6.1. Mvt. 54. § (3) A munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések
meghatározását - eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában - a tevékenység megkezdése előtt, azt követően
indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni. Indokolt esetnek kell tekinteni különösen az
alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának megváltozását, illetve minden
olyan, az eredeti tevékenységgel összefüggő változtatást, amelynek eredményeképpen a munkavállalók
egészségét, biztonságát meghatározó munkakörülményi tényezők megváltozhattak - ideértve a munkaklíma-,
zaj-, rezgésterhelést, légállapotokat (gázállapotú, por, rost légszennyezők minőségi, illetve mennyiségi
változását).
Soron kívül el kell végezni a kockázatértékelést, ha az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz,
munkavégzés módjának hiányosságával összefüggésben bekövetkezett munkabaleset, fokozott expozíció,
illetve foglalkozási megbetegedés fordult elő, vagy a kockázatértékelés a külön jogszabályban
meghatározott szempontra nem terjedt ki.
9.6.2.
A MvSZ. 9.3.5. pontban felsorolt kockázatértékeléseket a vonatkozó jogszabályok szerinti gyakorisággal
meg kell ismételni, aktualizálni kell, illetve soron kívül felül kell vizsgálni a vonatkozó jogszabályok
szerinti esetekben. A kockázatértékelések alkalmával az érdekképviselet által előzetesen írásban benyújtott
az egészségkárosító kockázatra vonatkozó dolgozói bejelentések kivizsgálására kerülnek. Ennek érdekében
a kockázatértékelés megkezdésének időpontjáról a kockázatértékelést elvégzését koordináló legalább 30
nappal azt megelőzően értesíti az egységben működő érdekképviseleteket
9.7. Tájékoztatás
9.7.1.
A munkáltató köteles tájékoztatást adni a Kockázatértékelés megállapításairól a munkavállalói
érdekképviseleti szervek fele.
9.7.2.
A munkavállalókat a szervezeti egységnél végzett kockázatértékelés után legalább a következő ismétlődő
munkavédelmi oktatás alkalmával tájékoztatni kell a kockázatértékelés munkavállalókat érintő
megállapításairól, a kockázatok kezelése érdekében szükséges munkáltatói intézkedésekről.

10. fejezet: Záró illetve vegyes rendelkezések
10.1.
10.2.
10.3.

Az MVSZ a kihirdetés napján lép hatályba. A hatálybalépéssel egyidejűleg érvényét veszti a korábbi
Munkavédelmi Szabályzat.
Az elfogadott, hatályos MvSz. az Egyetemen belül az elfogadás után hozzáférhetővé válik.
A kiegészítő munkavédelmi szabályozás elkészítésére kötelezett szervezeti egységek a kiegészítő
munkavédelmi előírásokat legkésőbb az MvSz közzétételétől számítva 120 napon belül kötelesek elkészíteni
(21. sz. melléklet), illetve felülvizsgálni az érvényes jogszabályi előírások tükrében. A szervezeti egységek
vezetői a helyi érdekképviselettel dokumentáltan egyeztetett kiegészítő munkavédelmi szabályzatot
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EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 3535
tájékoztatásul elektronikus formában
megküldik az egyetemi érdekképviseleteknek és a
létesítménygazdálkodási igazgatónak
Az Egyetem a Munkavédelmi Szabályzatot, a kihirdetéstől számított 30 napon belül, a kiegészítő
munkavédelmi szabályzatokat pedig 120 napon belül a Szegedi Tudományegyetem valamennyi
munkavállalója, hallgatója, látogatója számára elérhető és letölthető formátumban a Szegedi
Tudományegyetem honlapján nyilvánosságra hozza.

Dr. Szabó Gábor s. k.
rektor
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sz. melléklet: néhány munkavédelemmel kapcsolatos fogalom

Baleset: az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag
rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetőleg halált okoz.
Játszótéri eszköz: játszótéren elhelyezett eszköz vagy építmény, ideértve annak szerkezeti elemeit is, amelyet
gyermekek játék céljára egyedül vagy csoportosan használnak
Ellenőrző felülvizsgálat: az Mvt. 21. § (2) bekezdésének hatálya alá nem tartozó munkaeszköznek a szerelését követő,
illetve az üzemeltetés megkezdését, valamint az új munkahelyen történő felállítást megelőző - az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos körülmények meglétét ellenőrző – vizsgálata
Időszakos ellenőrző felülvizsgálat: az Mvt. 21. § (2) bekezdésének hatálya alá nem tartozó olyan munkaeszköznek - a
munkáltató által meghatározott gyakoriságú - felülvizsgálata, amely munkaeszköz a használat során bekövetkező
elhasználódás vagy egyéb ok miatt a munkavállalók munkahelyi biztonságát és egészségét veszélyeztető helyzetet
idézhet elő;
Karbantartás: minden olyan tevékenység, amely a termelőeszközök és munkahelyek biztonságos használatához,
megbízhatóságának helyreállításához, illetőleg fenntartásához szükséges.
Képernyős munkahely: olyan munkaeszközök együttese, amelyhez a képernyős eszközön kívül csatlakozhat
adatbeviteli eszköz (billentyűzet, scanner, kamera, egyéb adatbeviteli eszköz), egyéb perifériák (mutatóeszköz,
nyomtató, plotter, lemezegység, modem stb.), esetleges tartozékok, ember-gép kapcsolatot meghatározó szoftver,
irattartó, munkaszék, munkaasztal vagy munkafelület, telefon, valamint a közvetlen munkakörnyezet,
Képernyős munkakör: olyan munkakör, amely a munkavállaló napi munkaidejéből legalább négy órában képernyős
munkahelyen képernyős eszköz használatát igényli, ideértve a képernyő figyelésével végzett munkát is,
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg: a szemészeti szakvizsgálat eredményeként
meghatározott, a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveglencse, és ennek a lencsének a
rendeltetésszerű használatához szükséges keret, ide nem értve a munkavállaló által a képernyő előtti
munkavégzéstől függetlenül egyébként is használt szemüveget vagy kontaktlencsét
Kezelő: az a munkavállaló, akinek feladata a munkaeszköz használata.
Készítmény: két vagy több anyagot tartalmazó keverék vagy oldat.
Kockázat:. A veszélyhelyzetben a sérülés vagy az egészségkárosodás valószínűségének és súlyosságának együttes
hatása.
Kockázatnak kitett munkavállaló: bármely munkavállaló, aki egészben vagy részben a veszélyes térben tartózkodik.
Közforgalmú intézmény: az érintettek számára közfeladatot, illetőleg közérdekű vagy egyéb szolgáltatást, ellátást (a
továbbiakban együtt: szolgáltatás) végző természetes vagy jogi személynek, illetőleg jogi személyiség nélküli
szervezetnek a szolgáltatás, illetve az azzal összefüggő tevékenység biztosítására szolgáló létesítménye vagy egyéb
eszköze, függetlenül attól, hogy az oda történő belépés a nyilvánosság számára teljesen szabad vagy valamely
feltétel teljesítéséhez kötött; ; (1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól )
Közvetlen veszély: amikor a veszélyforrás a dolgozóra bármely pillanatban kifejtheti káros hatását.
Létesítés: az a folyamat, melynek eredményeként új üzem, munkahely jön létre, vagy meglévő felújítása, bővítése,
átalakítása, illetve gép telepítése történik, függetlenül attól, hogy létrejötte után termelő vagy nem termelő célra
használják.
Magasban levő munkahelyen ideiglenesen végzett munka: a talaj szintjénél 1 méternél nagyobb magasságban végzett,
nem állandó jellegű, rövid ideig tartó munka, ahol a biztonsági és ergonómiai követelményeknek megfelelő
munkahelyi körülmények nem biztosítottak, ezért egyedi kockázatmegelőző intézkedések megtétele szükséges;
Munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri,
annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül. A
munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében végzett
munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés,
foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során
éri.
Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek (munkabalesetnek) az a baleset, amely a
sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri,
kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt.
Munkaeszköz: minden gép, készülék, szerszám vagy berendezés, amelyet a munkavégzés során alkalmaznak, vagy
azzal összefüggésben használnak (kivéve: az egyéni védőeszköz).
Munkahely: minden olyan szabad vagy zárt tér (ideértve a föld alatti létesítményt, a járművet is), ahol munkavégzés
céljából vagy azzal összefüggésben munkavállalók tartózkodnak.
Munkaköri alkalmassági vizsgálat: annak megállapítása, hogy egy meghatározott munkakörben és munkahelyen
végzett tevékenység által okozott megterhelés a vizsgált személy számára milyen igénybevételt jelent és annak
képes-e megfelelni.
Munkavállaló: a szervezett munkavégzés keretében munkát végző személy.
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Munkavédelmi üzembe helyezés: az a munkavédelmi eljárás, amelynek során az üzemeltető meggyőződik arról, hogy
az adott létesítmény, munkahely, technológia, munkaeszköz a munkavédelmi követelményeket kielégíti, és
üzemeltetését elrendeli.
Munkáltató: a munkavállalót szervezett munkavégzés keretében foglalkoztató. A társadalmi munka esetén munkáltató
a társadalmi munka szervezője.
Orvostechnikai eszköz: minden olyan, akár önállóan, akár más termékkel együttesen használt készülék, berendezés,
anyag vagy más termék - ideértve a megfelelő működéshez szükséges szoftvert, valamint a rendelésre készült
eszközt, továbbá a klinikai vizsgálatra szánt eszközt is -, amely a gyártó meghatározása szerint emberen történő
alkalmazásra szolgál
Pszichoszociális kockázat: a munkavállalót a munkahelyén érő azon hatások (konfliktusok, munkaszervezés,
munkarend, foglalkoztatási jogviszony bizonytalansága stb.) összessége, amelyek befolyásolják az e hatásokra adott
válaszreakcióit, illetőleg ezzel összefüggésben stressz, munkabaleset, lelki eredetű szervi (pszichoszomatikus)
megbetegedés következhet be.
Sérülékeny csoportok:. az a munkavállalói kategória, amelybe tartozó munkavállalókat testi, lelki adottságaik,
állapotuk következtében a munkavégzéssel összefüggő kockázatok fokozottan fenyegetnek, illetve akik maguk is
fokozott kockázatot jelenthetnek munkavégzésük során (pl. fiatalkorúak, terhes, nemrégen szült, anyatejet adó nők
és szoptató anyák, idősödők, megváltozott munkaképességűek).
Szakmai alkalmassági vizsgálat: a szakma elsajátításának megkezdését megelőző, illetőleg a képzés és az átképzés
időszakában az alkalmasság véleményezése érdekében végzett orvosi vizsgálat.
Szerelői ellenőrzés: az érintésvédelem alapvető hibáinak kimutatása céljából, különleges szakképzettséget, méréseket,
illetve azok kiértékelését nem igénylő ellenőrzés;
Szabványossági felülvizsgálat: az érintésvédelem olyan részletes - a méréseket és azok számszerű eredményének
kiértékelését is tartalmazó - ellenőrzése, amely alkalmas arra, hogy kimutassa, teljesíti-e az érintésvédelem a
vonatkozó szabványok valamennyi előírását.
Szervezett munkavégzés: a munkaviszonyban - ide nem értve a természetes személy munkáltató háztartásában
egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő munkavégzést -, a közfoglalkoztatási, a kormányzati szolgálati,
közszolgálati, a közalkalmazotti jogviszonyban, a bíró szolgálati viszonyában, az igazságügyi alkalmazottak
szolgálati jogviszonyában, az ügyészségi szolgálati viszonyban, szövetkezeti tagság esetén a munkaviszony
jellegű jogviszonyban, a szakképző iskolákban a tanulói jogviszony keretében a szakmai képzési követelmények
teljesülése során, továbbá a tanulószerződés alapján, a hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során, a
büntetés-végrehajtási jogviszonyban (előzetes letartóztatásban, elítéltként), a közigazgatási határozat, a
szabálysértési határozat alapján a honvédségi szervezeteknél, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett
minisztérium vagyonkezelésében lévő területen honvédelmi érdeket is szolgáló telepített munkahelyen, illetve
ideiglenes építési munkahelyen, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál, valamint azon gazdasági társaságoknál,
amelyeknél a tulajdonosi jog gyakorlója a honvédelemért felelős miniszter, a rendvédelmi szerveknél, az
Országgyűlési Őrségnél, az önkormányzati tűzoltóságoknál szolgálati jogviszonyban végzett munka, valamint a
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti közérdekű önkéntes tevékenység, és a munkáltató által
szervezett (kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott) társadalmi munka.
személyi higiénés alkalmassági vizsgálat: annak megállapítása, hogy a járványügyi szempontból kiemelt munkaterületen
munkát végző személy fertőző megbetegedése mások egészségét nem veszélyezteti, illetve meghatározott esetekben
kórokozó hordozása mások egészségét nem veszélyezteti.
Újraindítás: az olyan – munkavédelmi szempontból korábban üzembe helyezett – munkaeszköz, technológia újbóli
üzembe helyezése, amelyet műszaki okból egybefüggően 30 napot meghaladóan nem használtak, vagy amelyen
teljes szétszereléssel együtt járó javítási munkafolyamatot végeztek.
Üzemeltető: aki a gép, berendezés, készülék, létesítmény, épület stb. energiaellátásáról, javításáról, karbantartásáról
gondoskodik.
Veszélyes: az a létesítmény, munkaeszköz, anyag/keverék, munkafolyamat, technológia (beleértve a fizikai, biológiai,
kémiai kóroki tényezők expozíciójával járó tevékenységeket is), amelynél a munkavállalók egészsége, testi épsége,
biztonsága megfelelő védelem hiányában károsító hatásnak lehet kitéve.
Veszélyes anyag: minden anyag vagy keverék, amely fizikai, kémiai vagy biológiai hatása révén veszélyforrást
képviselhet
Veszélyes keverék: egy vagy több veszélyes anyagot tartalmazó keverék vagy oldat, amely az osztályozás során
veszélyes besorolást kap,
Veszélyes anyagok, keverékek nyilvántartása: a bejelentett veszélyes anyagokról, keverékekről a Fodor József
Országos Közegészségügyi Központ Országos Kémiai Biztonsági Intézetében (a továbbiakban: OKK-OKBI)
működő Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálatnál (a továbbiakban: ETTSZ) vezetett veszélyes anyag,
illetve veszélyes keverékekről vezetett terméknyilvántartás.
Veszélyes tér: bármely tér a munkaeszközön belül vagy annak környezetében, ahol a munkavállaló egészsége vagy
biztonsága veszélynek lehet kitéve.
Veszélyforrás: a munkavégzés során vagy azzal összefüggésben jelentkező minden olyan tényező, amely a munkát
végző vagy a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyre veszélyt vagy ártalmat jelenthet.
Munkát végző személy: aki nem szervezett munkavégzés keretében járványügyi szempontból kiemelt munkaterületen
tevékenységet folytat;
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Szakképző intézmény: a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4 §-a szerinti intézmény;
Tanuló: minden szakmunkás-, szakközépiskolai, szakiskolai és speciális szakiskolai, illetve egyéb szakmai jellegű
képzésben és átképzésben részesülő személy;
Hallgató: felsőoktatási intézménybe jelentkező, illetve felsőoktatási intézménnyel hallgatói, illetve tanulói
jogviszonyban álló személy;
Pszichoszociális kóroki tényezők: olyan tartós szociális rizikó-szituációk (pl. szociális izoláció, konfliktus munkatárssal
vagy vezetővel), illetve kényszerű életmódváltozási esemény és élmény (migráció, kényszerű tárgyvesztés stb.),
amelyek úgynevezett rizikódiszpozíció (pl. A-típusú magatartásminta) fennállása esetén pszichés vagy
pszichoszomatikus megbetegedéshez, balesethez, társadalmi beilleszkedési zavarhoz vezethetnek;
Expozíció: a munkahelyen jelenlévő és a munkavállalót érő kóroki tényező(k) hatásának való kitettség; mennyiségi
meghatározása: az expozíciós koncentráció és az expozíciós idő szorzata;
Biológiai monitorozás: biológiai anyagból (vér, vizelet) a munkakörnyezetben előforduló anyagok vagy
metabolitjaiknak, illetőleg hatásuknak rendszeres mennyiségi meghatározása és regisztrálása;
Foglalkoztathatóság szakvéleményezése: annak megállapítása, hogy a vizsgált személy megváltozott munkaképessége
mennyiben befolyásolja a munkavégzését különböző foglalkozásokban;
Idősödő: az egyénre irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy;
Sérülékeny csoportok: fiatalkorúak, továbbá terhes, nemrégen szült, anyatejet adó nők és szoptató anyák, valamint
idősödők;
Nemrégen szült nő: aki legfeljebb hat héttel korábban szült, de gyermekét nem neveli, számára anyatejet nem ad;
Könnyűnek minősülő munka. a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól történő
mentesítéshez szükséges állapotfelmérésről, valamint a mentesítési eljárás szakértői, illetve hatósági közvetítői
díjairól szóló 34/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet 1. sz. melléklete szerint minősített munka
Zárt légterű helyiség: valamely műszaki megoldással környezetétől fizikailag lehatárolt létesítmény, eszköz, amelynek
a külső környezetből történő folyamatos légcseréje nem, vagy kizárólag nyílászárók, illetőleg egyéb műszaki
berendezés útján biztosított. (1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
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sz. melléklet: Közérdekű címek és telefonszámok

Munkavédelmi hatóság
Csongrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési
Osztálya
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
Postacím: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
tel: 06-62-680-540
fax: 06-62-680-541
E-mail: csongrad-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, csongrad-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály
Székhelye: 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.
Levelezési címe: 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.
Telefon: 62/592-500
Fax: 62/401-091
Elektronikus elérhetősége: titkarsag.csongrad@dar.antsz.hu
Segélyhívó telefonszámok:
Mentők:

0104 vagy 0112

(egyetemi mellékről hívható formában)

Tűzoltók:

0105 vagy 0112

(egyetemi mellékről hívható formában)

Rendőrség:

0107 vagy 0112

(egyetemi mellékről hívható formában)

Országosan hívható egységes európai segélyhívó szám: 112 vagy 0112
mellékről hívható formában)

(egyetemi

3540 EGYETEMI ÉRTESÍTŐ

109. SZÁM

3. sz. melléklet
Ikt. szám:....................................
Tárgy:
Megbízás

Megbízólevél
……………………………………………………
részére

Helyben
A Munkavédelmi Szabályzat 6.6. pontjában foglaltak alapján felkérem és egyben megbízom az
SZTE
.......……………….....……………..…………………………… -nél.. (szervezeti egység) az elsősegélynyújtó feladatok
ellátásával..
Szeged, 20......... év ......................................... hó ..................nap

................................................
egység vezetője

A megbízás egy példányát átvettem..
Szeged, 20......... év ......................................... hó ..................nap

................................................
megbízott
Kitöltendő: 2 példányban, egy pld a megbízott részére kerül átadásra, egy pld az egység munkavédelmi iratai között
tárolva.
A megbízásról értesítendő a Védelmi Iroda is (pl. a megbízás másolatának beküldésével, illetve elektronikus úton
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4 sz. melléklet
Ikt. szám:....................................
Tárgy:

Megbízólevél
……………………………………………………
részére

Helyben
A
Munkavédelmi
Szabályzat
2.16.
pontjában
foglaltak
alapján
megbízom
az
SZTE
.......……………….....……………..…………………………-nél ….. (szervezeti egység) a munkavédelmi megbízott
feladatainak ellátásával..
Kérem, hogy feladatát jelenlegi munkakörének kiegészítéseként – közvetlen munkaköri jogköre és személyi felelőssége
érintetlenül hagyása mellett lássa el. Ezen tevékenység során a hatályos MVSZ és a vonatkozó egyéb jogszabályok
előírásainak maradéktalan betartásáról, valamint az eljárások végrehajtásáról gondoskodni szíveskedjék.
Az MvSZ. 2.5.18. pontja alapján a havi munkaidőből a munkavédelmi tevékenységgel összefüggő feladatok ellátására
fordítható idő a kari munkavédelmi megbízottak esetén legalább 20 óra, egyéb szervezeti egység munkavédelmi
megbízottak esetén legalább 8 óra.
A munkavédelmi megbízotti feladat ellátását az Egyetem munkavédelmi szervezete ellenőrzi és irányítja, amelyet
minden munkabiztonságot érintő eseményről értesítenie kell.
Szeged, 20......... év ......................................... hó ..................nap

................................................
egység vezetője

Ezen megbízás egy példányát átvettem és az abban foglaltakat tudomásul veszem.
Szeged, 20......... év ......................................... hó ..................nap

................................................
megbízott
Kitöltendő: 3 példányban, melyből 1 példányt a Védelmi Iroda vezetőjének kell megküldeni.
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5. sz. melléklet
Ikt. szám:....................................

Tárgy:
Megbízás

Megbízólevél
……………………………………………………
részére

Helyben
A Munkavédelmi Szabályzat 2.5.8. és 2.17. pontjában foglaltak alapján megbízom az SZTE
…......…………………………..………………………......…….. (szervezeti egység) vegyszerfelelős feladatainak
ellátásával. Egyben átadom a feladata ellátásához szükséges segédleteket és útmutatókat, ezzel kapcsolatos egyéb
dokumentációt.
Kérem, hogy feladatát jelenlegi munkakörének kiegészítéseként – közvetlen munkaköri jogköre és személyi felelőssége
érintetlenül hagyása mellett – a hatályos MVSZ utasításai, illetve az érvényes jogszabályok és rendeletek előírásai szerint
lássa el.
Kérem, hogy a vegyszerfelelős tevékenységgel összefüggő rendszeres, vagy eseti feladatokat munkaidőben, az előzetes
egyeztetés alapján a feladat ellátására biztosított havi 6 órában lássa el.
Szeged, 20......... év ......................................... hó ..................nap

................................................
egység vezetője
Ezen megbízás egy példányát átvettem és az abban foglaltakat tudomásul veszem.
Szeged, 20......... év ......................................... hó ..................nap

................................................
megbízott
Kitöltendő: 3 példányban, melyből 1 példányt a biztonságszervezési főosztályvezetőnek kell megküldeni.
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6. sz. melléklet: Járványügyi érdekből kiemelt munkakörök, tevékenységek
1. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez
A vizsgálatok köre
Kiemelt munkakörök, tevékenységek

TBC
(ernyőképszűrés
érvényes
lelete)

nemi
betegség
(lues
serológia)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

-

-

+

-

+

+

-

-

+

+

-

-

+

+

-

bakteriológiai

1. Egészségügyi intézményekben az újszülöttek,
koraszülöttek, csecsemő- és gyermekbetegek
ellátásával kapcsolatos valamennyi munkakör
+
2. A bölcsődékben, óvodákban, csecsemő- és
gyermekotthonokban a csecsemők, illetve a
gyermekek ellátásával kapcsolatos valamennyi
munkakör; gyermekjóléti és gyermekvédelmi
intézményekben, családi-napközi otthon, házi
gyermekfelügyelet, átmeneti otthon, nevelőszülői,
helyettes szülői ellátásban a gyermekek ellátásával
kapcsolatos valamennyi munkakör
+
3. Az
anyatejgyűjtő
állomásokon
valamennyi
munkakör és anyatejet adó nők
+
4. Közfogyasztásra szánt élelmiszer (beleértve az ételt,
italt) előállításával, valamint forgalmazásával
(kivéve a csomagolt élelmiszerek és a nyers zöldséggyümölcsfélék szállítását, tárolását) foglalkozó,
továbbá ilyen munkahelyeken tisztítást, takarítást
végző személy
5. Állattartó gazdaságban, egyéni gazdálkodónál a tej
fejését, kezelését és feldolgozását végző személy
6. Állami gazdaságnál, mezőgazdasági szövetkezeti
társulásnál,
részvénytársaságnál,
valamint
magángazdálkodóknál szarvasmarha-tenyésztés és tartás munkakör
7. Ivóvízminőségű vízellátást szolgáló berendezések,
létesítmények működésével, szerelésével és
karbantartásával kapcsolatos munkakör
8. Gyógynövény, gyógynövény-kivonat, valamint az
élelmiszer és gyógyszer fogalomkörébe nem tartozó
egyéb - de az emberi szervezetbe kerülő vagy azzal
érintkezésben használatos anyagok, készítmények
(kozmetikum, gyógyvíz, ásványvíz, tápszerek stb.)
előállításával,
kiszerelésével
kapcsolatos
valamennyi munkakör

bőrgyógyászati

9. Nagy-, közép- és kisüzemű gyógyszergyártás és
elosztás területén (pl. gyógyszergyár, infúziós
laboratórium,
gyógyszerkészítő
galenusi
laboratórium stb.) mindazon munkakör, ahol a
dolgozó a gyógyszerrel közvetlenül érintkezik
(gyártás, csomagolás, edényzet mosogatása stb.),
illetve a közforgalmú és intézeti gyógyszertárak
valamennyi munkaköre
Jelmagyarázat:

+ tiltás
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7. sz. melléklet
Egészségügyi nyilatkozat
(Járványügyi érdekből kiemelt munkakörökben dolgozók, tanulók számára)
2. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez
I.

II.

III.

Munkavállaló/tanuló/munkanélküli/munkát végző személy (a továbbiakban együtt:
vizsgált személy)
Neve:
............................................................................................................................
Címe: ....................................................................................................................... .....
Születési helye, ideje: ...................................................................................................
TAJ száma: ....................................
Munka/tevékenységi köre: ............................................................................................
Munkaköri, szakmai, illetve egészségi alkalmasságot elbíráló orvos
Neve: ....................................................................................................................... .....
Címe: ............................................................................................................................
Telefonszáma: ..................................
A vizsgált személy nyilatkozata
Alulírott kötelezem magam arra, hogy
1. az alkalmassági vizsgálatot végző orvosnál soron kívüli alkalmassági vizsgálaton
jelentkezem, ha magamon vagy velem közös háztartásban élő személyen az alábbi
tünetek bármelyikét észlelem:
sárgaság,
hasmenés,
hányás,
láz,
torokgyulladás,
bőrkiütés,
egyéb bőrelváltozás (a legkisebb bőrgennyesedés, sérülés stb. is)
váladékozó szembetegség, fül- és orrfolyás;
2. az alkalmassági vizsgálatot végző orvossal a munka felvétele előtt közlöm, ha
időszakos távollétem alatt (pl. szabadság) az 1. pontban felsorolt tünetek bármelyikét
magamon észleltem.
Tudomásul veszem, hogy a fenti kötelezettségvállalás járványügyi érdekből kiemelt
munkakörben történő foglalkoztatásom, ilyen munkaterületen tevékenységem
folytatásának feltétele, és hogy az általam közölt adatokat szolgálati titokként kezelik.

Kelt: .............................................................................
.....................................................
vizsgált személy aláírása
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8. sz. melléklet
14. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez
(Címoldal)
..............................................................................
A munkáltató megnevezése, cégszerű bélyegzője
Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra
(A munkáltató tölti ki)
A munkavállaló neve: ........................................ Szül. ...................... év ......... hó .............. nap .......
Lakcíme:
..............................................................................................................................................
Munkaköre: .......................................................... TAJ száma: ............................................ ...............
A vizsgálat oka: munkába lépés előtti, munkakör (hely) változás előtti, soron kívüli, záróvizsgálat
A munkakör (munkahely) főbb egészségkárosító kockázatai

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.

Kézi anyagmozgatás
5 kp-20 kp
>20 kp-50 kp
>50 kp
Fokozott baleseti veszély (magasban végzett,
villamos üzemi, feszültség alatti munka),
egyéb:...................
..........................................................................
.

14.

Porok, megnevezve:

15.

3.

Kényszertesthelyzet (görnyedés, guggolás)

16.

4.
5.
6.

Ülés
Állás
Járás

17.
18.
19.

7.

20.

8.
9.

Terhelő munkahelyi klíma (meleg, hideg,
nedves, változó)
Zaj
Ionizáló sugárzás

10.
11.

Nem-ionizáló sugárzás
Helyileg ható vibráció

23.

12.

Egésztest vibráció

Vegyi
anyagok,
megnevezve:
...............................
...........................................
.
...........................................
.
...........................................
.
Járványügyi
érdekből
kiemelt munkakör
Fertőzésveszély
Fokozott pszichés terhelés
Képernyő előtt végzett
munka
Éjszakai
műszakban
végzett munka
Pszichoszociális tényezők
Egyéni védőeszk. általi
terhelés
Egyéb: ...............................
...........................................
.
...........................................
.

13.

Ergonómiai tényezők

21.
22.

Kelt: ....................., .................... év .............................. hó .............. napján
..............................................................
munkáltató aláírása, hiteles bélyegzője
(Hátoldal)

Egy
részében

Megnevezése

A munkaidő

Egészében

Kockázat

Jelzése

Megnevezése

Egy
részében

A munkaidő

Egészében

Jelzése

Kockázat
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Munkáltató megnevezése: ....................................................
Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra

A munkavállaló neve: ............................. Szül. ................ év ........ hó ..................... nap .......
Lakcím:

..................................................................................................................... ................

Munkakör: ..................................................... TAJ száma: .......................................................
Kérem nevezett munkaköri alkalmasságára vonatkozó vélemény közlését.
A vizsgálat oka: időszakos vizsgálat.
Kelt: ...................................................................

P. H.

.........................................................
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9. sz. melléklet
8. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez)
A sérülékeny csoportok egészségét potenciálisan károsító, tiltást igénylő megterhelések
[A mellékletben a tiltást + jelöli. A zárójelben szereplő számok (magyarázatuk a táblázat végén található) a
foglalkoztathatóság feltételeit jelentik.]

Megterhelések

Terhes
(1)
nők

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.

Magából a munkavégzésből adódó megterhelések
Túlzott fizikai megterhelés
Dinamikus izommunka
Közepesen nehéz munka

1.1.1.2.
1.1.2.
1.1.2.1.
1.1.2.2.
1.1.2.3.
1.1.2.4.

Nehéz munka
Főleg statikus elemeket tartalmazó izommunka
Anyagmozgatási munka
> 10 kg tömeg emelése
Kényszertesthelyzetben végzett munka
Kezek kis ízületeit érő mikrotraumák kumulációjának
lehetőségével járó munka
Fokozott pszichés megterhelés
Időkényszer feltételei között végzett tevékenység esetén (egyedi
gépkiszolgálás, szalag vagy szalagszerű technológiák) akkor, ha
a néhány elemi műveletből felépülő, periodikusan ismétlődő
tevékenységek végrehajtására előírt műveleti idő nem haladja
meg a 3 percet és nincs szervezett tevékenységcsere
Fokozott pszichés információ-terheléssel járó vagy
különleges figyelmet igénylő tevékenység
(időhiány
viszonyai közötti döntési feladatok, nagytömegű eltérő
jelentésű információ felvétele és értelmezése nagypontosságú
ellenőrzési funkciók teljesítése zavaró ingereket tartalmazó
környezetben), ha meghaladja a törvényes munkaidő 50%-át
A dolgozó saját vagy mások egészsége, testi épsége
szempontjából az átlagosat meghaladó mértékű kockázattal járó
munka (9)
Fokozottan terhelő munkahelyi klíma
Hőterhelés
Hőexpozícióban végzett nehéz fizikai munka
Közepesen nehéz fizikai munka
Könnyű fizikai munka
Hideg munkakörnyezetben végzett munka
Váltakozva hideg-meleg munkahelyen végzett munka
Nedves munkakörnyezetben végzett munka
2
Kéz/kar rezgés 2,5 m/s expozíció felett
2
Egész testre ható rezgéssel járó munka: 0,5 m/s expozíció
felett
Ionizáló sugár-expozícióban dolgozó
Mikrohullámú sugár-expozíció
Zajexpozícióban végzett munka: a munkavállalót érő, az
alkalmazott egyéni hallásvédő eszköz zajcsillapító képességének
figyelembevételével
számított 87
dBA
egyenértékű
A hangnyomásszintet meghaladó napi expozíció, illetve a
munkavállalót érő 140 dBC csúcs hangnyomásszintet
meghaladó pillanatnyi zajbehatás

1.2.
1.2.1.

1.2.2.

1.3.

2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.1.2.
2.1.1.3.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

+
+

Fiatalkorú
éves

(3),
(5)
+

<45

45-x

>x

(3)

(3)

(3)

(3)

(3),
(5)
+

(5)
(5)
(5)

+
+
+
(5)

(5)

Fiatal>x
korú
éves
férfiak

(5)
(3)

(3)

(5)
(5)

(5)
(5)
(5)

(5)

+

(5)

(5)

+

(5)

+
+
+
+

(5)
(5)
(5)

+

+

+

+

+

+

(5)

(5)

(5)

+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
(5)
+

+

+

+
(5)

+
+
+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

(5)
(5)

+
+
+

+
(5)

(5)
(5)
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2.7.
2.8.
2.8.1.

2.8.2.
2.8.3.

2.8.4.
2.8.5.
2.8.6.
2.8.7.

Túlnyomásban végzett munka
Nagyon mérgező, a reprodukciót károsító, daganatkeltő,
teratogén, mutagén vegyi anyagok expozíciója:
A 2.8. tulajdonságú növényvédő szerek (beleértve
tulajdonságaitól függetlenül valamennyi szerves foszforsavésztert is) gyártásával, hatástalanításával, kiszerelésével és
közvetlen felhasználásával (permetezés, porozás, gázosítás)
járó munka
Szerves oldószerek gyártásával, kiszerelésével és
felhasználásával járó munkák
Higany és higanyvegyületek, indium és indium-vegyületek,
VI. értékű króm és VI. értékű krómvegyületek előállításával,
gyártásával, feldolgozásával, felhasználásával járó munkák
Antibiotikumok gyártásával, csomagolásával, üzemszerű
felhasználásával járó munkák
Hormonok,
hormonkészítmények
gyártásával,
csomagolásával járó munkák
A külön jogszabályban meghatározott rákkeltő anyagok
Az alábbi vegyi anyagokkal történő expozíció:
aminopterin

+

antikoagulánsok

+, (2) +

citosztatikumok
gyártásával,
felhasználásával járó munkák
difenil-hidantoin

2.8.8.
2.8.9.

2.9.

+

(5)

(5)

+

+, (2) +

(5),
(8)

(5)

+

(5)

+, (2) +

(5)

(5)

+

(5)

+, (2) +

(5)

(5)

+

(5)

+, (2) +

(5)

(5)

+

(5)

+, (2) +

(5), 8

(5)

+

(5)

+, (2) +

(5)

+

+, (2) +

(5),
(8)
(5),
(8)
(5),
(8)
(5),
(8)
(5),
(8)
(5),
(8)
(5),
(8)
(5),
(8)
(5),
(8)
(5),
(8)
(5),
(8)

+

csomagolásával, +, (2) +
+, (2) +

+
+
+

dohánytermékek gyártása, feldolgozása, kiszerelése

+, (2) +

fenol

+, (2) +

halotán

+, (2) +

jódtartalmú gyógyszerek komb. és szekvencionális orális
kontraceptíumok
melfalán

+, (2) +

metil-CCNU

+, (2) +

nem szteroid ösztrogének

+, (2) +

nikotin
tireosztatikumok

+, (2) +

treoszulfán

+, (2) +

Szaporodást károsító anyagok 1. kategória
Szaporodást károsító anyagok 2. kategória
Mutagén anyagok 2. kategória
hexametilfoszfortriamid
dietilszulfát
benz(a)pirén
benz(d,e,f)krizén
1,2 dibróm-3-klórpropán
etilén-oxid
metil-akrilamidometoxi-acetát
(≥0,1%
akrilamidtartalommal)
metil-akrilamidoglikolát (≥0,1% akrilamid-tartalommal)
etilénimilin; azriridin
akrilamid
Tüdőfibrózist okozó porexpozíció

+, (2)
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+, (2) +

+
+
+
+
+
+
+
+

(5),
(8)
(5),
(8)

+
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Toxoplazma és rubeola vírusfertőzés veszélyével járó +
munka, illetve expozíció, kivéve, ha terhes dolgozók
immunizálás útján megfelelő védelmet kaptak ezen ágensek
ellen

+

+

Jelmagyarázat:
+
Tiltás.
(1)
A tiltás terhesekre, nemrégen szült dolgozókra és szoptató anyákra terjed ki.
(2)
A tiltás az anyatejet adókra is kiterjed.
(3)
Az MSZ 21875:79 Melléklet M1-ben férfiakra megadott érték 70%-a.
(4)
Törölve.
(5)
Esetenkénti döntés a munkaalkalmassági vizsgálat és a munkakörre kiterjedő ergonómiai vizsgálat, a megterhelésigénybevétel elemzése alapszolgáltatás keretében.
(6)
Kivéve a könnyűbúvár-készülékes kutató (pl. régészeti) munkát.
(7)
A föld alatti bányászati, kőolaj- és földgázbányászati mélyfúrási munkakörökben végzett munka esetében esetenkénti
döntés az (5) pontban foglaltak szerint, kivéve: fizikai munkát nem végző nők vagy azok, akik szakmai kiképzésük céljából
kötelesek bizonyos időt föld alatti bányászati munkakörben vagy fúrótoronynál eltölteni.
(8)
Korai terhesség (<14. terhességi nap) vizsgálati feltételeinek és vizsgálatának biztosítása kötelező. A korai terhesség
védelme végett a fogamzóképes korú nő a (8) jelzésű anyagokkal (ezek gyártásával, kiszerelésével, illetőleg növényvédő
szerek esetében felhordásával) csak akkor foglalkoztatható, ha a munkaadó biztosítja a korai terhesség diagnosztizálásához
szükséges gyorstesztet. A gyorstesztet családtervezés előtt álló munkavállaló nő a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa
útján kapja meg, ha a családtervezést neki bejelentette, és a gyorsteszt alkalmazásának módját, időpontját az orvossal
ugyancsak előzetesen megbeszélte, és írásban nyilatkozik arról, hogy a megbeszélés értelmében megfelelően jár el, valamint
a teszt eredményéről a foglalkozás-egészségügyi orvosát 24 órán belül tájékoztatja.
(9)
A 4. számú mellékletben szereplő munkakörök, tevékenységek.
x
Az egyénre irányadó nyugdíjkorhatár.
*
Szaporodást károsító anyagok 1. kategória.
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10/a sz. melléklet
(9. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez)
Azon munkakörülmények, amelyek fennállásakor a terhes nők, a nemrégen szült nők és a szoptató anyák
foglalkoztatásához kockázatbecslés szükséges
1. Fizikai kóroki tényezők, amennyiben ezek magzati elváltozásokat okoznak, illetve placentaleválást eredményezhetnek,
és nem szerepelnek a 8. számú mellékletben, különösen az alábbiak:
a) ütések, vibráció vagy mozgás;
b) kockázatokkal, különösen hát- és ágyéktáji jellegűekkel járó teheremelés;
c) zaj (fel- és leszálló repülőgépek zaja);
d) nem ionizáló sugárzás;
e) a dolgozó tevékenységével összefüggő testhelyzet és mozdulatok, közlekedés, utazás - akár létesítményen belül, akár
azon kívül -, szellemi és fizikai fáradtság és egyéb fizikai terhek.
2. Biológiai kóroki tényezők: olyan biológiai tényezők, amelyek a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése
szerinti 2-4 csoportba tartoznak, amennyiben ismeretes az, hogy ezen ágensek vagy az általuk szükségessé váló terápiás
intézkedések veszélyeztetik a terhes nők és a magzat egészségét, amennyiben nem szerepelnek a 8. számú mellékletben.
3. Kémiai kóroki tényezők: az alábbi kémiai anyagok, amennyiben ismeretes, hogy veszélyeztetik a terhes nők és a
magzat egészségét, továbbá amennyiben még nem szerepelnek a 8. számú mellékletben:
a) a 44/2000. (XII. 17.) EüM rendelet alapján R40 és R47 jelölésű anyagok;
b) a külön rendeletben felsorolt rákkeltő hatású anyagok;
c) a mitosist gátló gyógyszerek;
d) szén-monoxid;
e) ismert és veszélyes percutan felszívódású anyagok
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10/b. sz. melléklet
Azon munkakörülmények, amelyek fennállásakor a fiatalkorúak foglalkoztatásához kockázatbecslés szükséges
(9/A. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez)
Azon munkakörülmények, amelyek fennállásakor a fiatalkorúak foglalkoztatásához kockázatbecslés szükséges
A) Hatóanyagok (amelyek nem szerepelnek a 8. számú mellékletben), továbbá eljárások
1. Kémiai kóroki tényezők.
a) Azok a veszélyes anyagok, amelyek a 44/2000. (XII. 17.) EüM rendelet előírásainak megfelelően mérgező (T),
+
nagyon mérgező (T ), maró hatású (C) vagy robbanásveszélyes (E) osztályba sorolt anyagok és készítmények.
b) A károsító (X ) osztályba sorolt anyagok és készítmények, amelyekre az alábbi veszélyességi kifejezések közül egy
n
vagy több alkalmazható:
ba) nagyon súlyos, irreverzíbilis hatások veszélye (R39),
bb) irreverzíbilis hatások esetleges veszélye (R40),
bc) belégzéssel érzékenyítést okozhatnak (R42),
bd) bőrrel való érintkezésük érzékenyítést okozhat (R43),
be) hosszan tartó érintkezés velük súlyos egészségkárosodás veszélyével jár (R48),
bf) károsíthatják a termékenységet (R60),
bg) károsodást okozhatnak a magzatnak (61).
c) Az (Xi) osztályba sorolt anyagok és készítmények, amelyekre az alábbi veszélyességi kifejezések közül egy vagy több
alkalmazható:
ca) nagyon gyúlékonyak (R12),
cb) belégzéssel érzékenyítést okozhatnak (R42),
cc) bőrrel való érintkezésük érzékenyítést okozhat (R43).
d) Eljárások:
da) auramin gyártása,
db) policiklikus, aromás szénhidrogének hatásának való kitétellel járó munkák szénből származó korom, szurok és
kátrány jelenlétében,
dc) réz-nikkel ércek kiolvasztásakor és elektromos finomításakor keletkező por, füst és permet hatásának való kitétellel
járó munkák,
dd) isopropyl-alkohol gyártásakor alkalmazott savas eljárás.
2. Biológiai kóroki tényezők
Olyan biológiai tényezők, amelyek a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet 2. §-ának (2) bekezdése szerinti 3. és 4. csoportba
tartoznak.
B) Folyamatok és munkaműveletek (amelyek nem szerepelnek a 8. számú mellékletben)
1. Mérget termelő (kiválasztó) állatokkal végzett munka.
2. Állatok ipari méretben végzett levágása.
3. Sűrített, cseppfolyósított vagy nyomás alatt oldott gázok előállítására vagy alkalmazására szolgáló berendezésekkel
kapcsolatos munka.
4. Az A) 1. pontban hivatkozott kémiai anyagokat tartalmazó kádakkal, tartályokkal, tározókkal vagy szállítóedényekkel
végzett munka.
5. A szerkezet összeomlásával végzett munka.
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11. sz. melléklet

Jegyzőkönyv
Új belépő munkavállalók általános munkavédelmi oktatásáról

A munkavállaló neve: …………………………………………………
Születési helye, ideje: …………………………………………………
Munkaköre:
…………………………………………………
A munkavégzés helye,
munkavédelmi oktatás helyszíne:
…………………………………………………
Oktatás formája: elméleti, gyakorlati (megfelelő szöveget kérjük jelölni )
Munkavédelmi oktatás tárgyának megjelölése, (oktatás tematikája. A tematika, oktatás rövid összefoglalása az oktatási
jegyzőkönyvhöz csatolható)
– Az SZTE munkavédelmi szabályzatának felépítése, tartalma
– A munkáltatóra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek
– A munkavállalóra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek
– Általános magatartási szabályok, riasztás, veszélyhelyzet
– A baleset fogalma, munkabaleset bejelentési és kivizsgálási kötelezettsége
– A védőeszközök általános használatának szabályai, kötelezettségek
– Általános érintésvédelmi ismeretek, elektromos készülékek használata
– A foglalkozással összefüggő (fokozott) expozíciók
– A veszélyes anyagokkal kapcsolatos általános ismeretek és teendők
– Tájékoztatás a munkahelyi kockázatértékelés megállapításairól, kockázatkezelő intézkedésekről
– Egyéb:

Szeged, 20……év…………………hó………….napján

………………………………
munkavédelmi oktatást tartó neve, aláírása
Az oktatás megtartását elismerem, az elhangzottakat megértettem, tudomásul vettem.
……………………………….
munkavállaló aláírása
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A MUNKAVÉDELMI OKTATÁS TÉMAKÖREI
(Ajánlás a munkavállalók oktatásához)
Mire terjedjen ki a munkavállalók előzetes (munkába állás előtti) és időszakos oktatása:
 Az SZTE munkavédelmi szabályzatának felépítése, tartalma
 A munkáltatóra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek
 A munkavállalóra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek
 Általános magatartási szabályok, riasztás, veszélyhelyzet
 A baleset fogalma, munkabaleset bejelentési és kivizsgálási kötelezettsége
 A védőeszközök általános használatának szabályai, kötelezettségek
 Általános érintésvédelmi ismeretek, elektromos készülékek használata, veszélyforrások
 A foglalkozással összefüggő (fokozott) expozíciók
 A veszélyes anyagokkal kapcsolatos általános ismeretek és teendők
 A kockázatértékelés megállapításai, a munkavállalót érintő kockázatok és azok kezelése.
 A munkavégzés során lehetséges baleseti veszélyforrások, kockázatok.
 Az anyagmozgatás, tárolás, a közlekedés, a magasban végzett munka kockázatai (pl. létra, állvány, dobogó,
fellépő használata)
 A kockázati tényezők (fizikai, vegyi, pszichés stb.)
 A kommunális és a veszélyes hulladék kezelése.
 A munkaköri tevékenységre vonatkozó biztonságtechnikai előírások
 A kezelési, technológiai, karbantartási utasítások ismertetése, gépek, eszközök, anyagok kezelési jogosultsága.
 Az orvosi vizsgálatok rendje, higiénés előírások.
 A veszélyes anyagok és készítmények kezelésével, tárolásával, szállításával és felhasználásával kapcsolatos
biztonságtechnikai előírások, kockázati tényezők, biztonsági adatlapok tartalma.
 A munkaeszközök üzembe helyezése, használata.
 A többfunkciós és a cserélhető munkaeszköz, vagy a kiegészítő berendezés fel- és leszerelése, működtetése, a
munkaeszköz meghibásodási lehetőségei, a munkavállalónak a hibák elhárításával kapcsolatos feladatai.
 A munkavállaló munka megkezdése előtti, a munkavégzés alatti, a munka befejezése utáni ellenőrzési feladatai
(munkaterület, munkaeszközök alkalmassága munkavégzésre stb.)
 A rendkívüli körülmények bekövetkezése esetén szükséges teendők; pl. mentési terv alapján .
 A védőburkolatok és biztonsági berendezések szerepe, kiiktatás tilalma, meghibásodás, rendellenes működésről
jelentési kötelezettség.
 A munkaeszközök rendeltetésellenes használata és annak következményei.
 A veszélyes terek megközelítése, az alkalmazott védelmi megoldások; veszélyes munkaterületekre a belépés
szabályozása, veszélyes tereken történő tartózkodás, munkavégzésre vonatkozó előírások belépés.
 A munkavállaló munkakörébe tartozó beállítási, technológiai feladatok.
 A munkaeszköz üzemeltetéséből adódó helyi sajátosságok, előírások.
 Több személy egyidejű munkavégzésének szabályai, azonos vagy közeli munkaterületen több tevékenység
végzése esetén a munka, tevékenység összehangolásának követelménye.
 A nemdohányzók védelmére hozott intézkedések.
 A képernyős munkahelyek kialakítására, munkavégzésre vonatkozó szabályok.
Mit tartalmazzon a gyakorlati munkavédelmi oktatás:
 Tájékoztatás a munkahelyről, munkaidőről, pihenőidőről,
 étkező és dohányzóhelyről, szociális létesítményekről,
 közlekedési utak, ki és bejáratok, vészkijáratok, menekülési útvonalak használati követelményeinek ismertetése,
 mentés, riasztás módja, lehetősége,
 anyagmozgatás eszközei, anyagok tárolásának helye, módja, anyagmozgatás szabályai, munkatársak,
 közvetlen vezető stb. bemutatása;
 ruházattal, egyéni védőeszközökkel, és kollektív műszaki védelemmel kapcsolatos konkrét információk
ismertetése,
 a munkavégzés során használatos eszközök, szerszámok, gépek kezelésének, alkalmazásának, helyes használatuk
módja,
 jól bevált munkamódszerek, munkafogások bemutatása,
 a munkavégzéshez előírt létszám,
 a munkavégzés és a munkaeszközök veszélyei, a használt és keletkezett anyagok jellemezői, a veszélyes anyagok,
veszélyes helyek, egyedül nem végezhető munkafolyamatok,
 tiltott munkakörök, tevékenységek, veszélyes munkaterületekre a belépés korlátozása,
 a biztonsági-, a védő- és jelzőberendezések helye, biztonsági berendezések, vészleállítók, tiltó , reteszelő
kapcsolók, villamos főkapcsolók stb. szerepe tájékoztatás a működésről, működtetésről, gépkezelési, kapcsolási
jogosultság, üzemzavarok, meghibásodás,
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rendellenes működés esetén a munkavállaló feladata, jelentési kötelezettség, a munkavállaló által esetlegesen
elvégezhető hibaelhárítási feladatok, ezek szabályai, végrehajtás módja (kikapcsolás, véletlen ráindítás
megakadályozása, áramtalanítás, szükséges létszám, zárható kezelőelemek használata, alkalmazása, szerszámok
stb.);
védelmi rendszerek ismertetése,
gépkezelési jogosultság esetén az illetéktelenek számára nem engedélyezett gépkezelés érdekében a munkavállaló
által betartandó előírások,
az elsősegélynyújtó felszerelés helye, az elsősegélynyújtás módja és lehetőségei, tájékoztatás az
elsősegélynyújtással megbízottakról, az adott munkakörre, munkahelyre vonatkozó egyéb speciális körülmények.

..…………………………………….
munkavédelmi oktatást tartó aláírása
Az oktatott munkavállaló(k) neve és aláírása a csatolt mellékleten található.
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12. sz. melléklet
Munkavédelmi oktatási jegyzőkönyv
Készült:

20....... év ....................................... hó ................ nap
SZTE .................................................................. Tanszékén

Tárgy:

elméleti és gyakorlati munkavédelmi oktatás
..............................................................

hallgatók részére
Oktató neve,: ................................................................oktató aláírása ……………………………………...
Oktatás
anyaga
(csatolva
vagy
a
jegyzőkönyvben
rögzítve
:
………………………
…………………………………………………………………………………………
Az oktatáson részt vett és megfelelő eredményt elért hallgatók névsora és aláírása:
név (olvasható)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

aláírás, oktatás időpontja
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13. sz. melléklet

NYILATKOZAT

A munkavállaló neve:
…………………………………………
A munkavégzés helye: …………………………………………
Munkaköre:
…………………………………………

Felelősséggel nyilatkozom, hogy az SZTE Védelmi Iroda által összeállított általános munkavédelmi anyagot
áttanulmányoztam és munkám során a munkavédelmi gyakorlati oktatáson kapott ismeretekkel együtt kötelezően
betartom.

Szeged, 20…..év…………………hó…………..nap

…………………………….
aláírás
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14. sz. melléklet
Védőital juttatásának rendje
3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet – a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális
szintjéről
.7. § (1) A munkaterületeket befogadó helyiségek hőmérsékletének a munkavégzés teljes időtartama alatt, az emberi
szervezet számára megfelelőnek kell lennie, figyelembe véve a munka jellegét és az ott dolgozó munkavállalók fizikai
megterhelését.
(2) A pihenőhelyeken, a különféle szolgálati feladatokat ellátó személyzet helyiségeiben, az egészségügyi
létesítményekben, az étkezdékben és az elsősegélyhelyeken biztosítani kell az ilyen helyiségek rendeltetésének megfelelő
hőmérsékletet.
(3) Olyan ablakokat, tetőablakokat és üvegfalakat kell alkalmazni, amelyek a munka és a munkahely jellegének
megfelelően kiküszöbölik az erős napsugárzás hatásait.
(4) Zárt munkahelyeken a végzett munka jellegétől és az évszakoktól függően, a munka nehézségi fokát jellemző
munkaenergia-forgalmat figyelembe véve, álló munkánál 1 m magasságban, ülő munkánál 0,5 m magasságban a 2. számú
melléklet szerinti megfelelő hőmérsékletet (klímatényezőt) kell biztosítani.
(5) A munkahelyek klímájának mérését és értékelését a 2. számú mellékletben szereplő fogalmi meghatározások, mérési
és értékelési szempontok használatával kell végezni.
(6) A fűtőtestek megválasztásánál és elhelyezésénél gondoskodni kell arról, hogy azok ne idézhessék elő a munkahelyi
légtér szennyezését, illetve a munkavállalók túlzott felmelegedését vagy lehűlését.
(7) A munkáltató köteles biztosítani, hogy a munkavállalót ne érje nagyfokú hősugárzás. A hősugárzás akkor minősül
nagyfokúnak, ha a léghőmérséklet és a glóbuszhőmérséklet különbsége meghaladja a (K) EH érték meghatározásához
minimálisan megkívánt +5 °C hőfokkülönbség háromszorosát.
(8) A klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzése céljából munkaszervezési intézkedéseket kell tenni. Óránként
legalább 5, de legfeljebb 10 perces pihenőidőt kell közbeiktatni, ha a munkahelyi klíma zárttéri munkahelyen a 24 °C (K)
EH értéket meghaladja, valamint a hidegnek minősülő munkahelyeken. A munkahely hidegnek minősül, ha a várható napi
középhőmérséklet a munkaidő 50%-nál hosszabb időtartamban, szabadtéri munkahelyen a +4 °C-ot, illetve zárttéri
munkahelyen a +10 °C-ot nem éri el.
(9) A 24 °C (K) EH érték feletti hőhatással járó munkahelyeken a munkába lépést követően, továbbá három hetet
meghaladó munkaszünet utáni újbóli munkafelvétel esetén munkaszervezéssel kell biztosítani a hőalkalmazkodás
feltételeit. Ennek érdekében a napi hőhatás időtartama az alkalmazkodási folyamat kezdetén nem haladhatja meg a 2 órát és
a munka nehézségi foka a közepesen nehéz fizikai munkának megfelelő 14,0 kJ/min értéket. Az adott munkakörrel járó
terhelési szintet 2 hét alatt fokozatosan kell elérni.
(10) Ha a munkahelyi klíma zárttéri és szabadtéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket meghaladja, a munkavállalók
részére igény szerint, de legalább félóránként védőitalt kell biztosítani. A folyadékveszteséget általában 14-16 °C
hőmérsékletű ivóvízzel kell pótolni. E célra alkalmas azonos hőmérsékletű ízesített, alkoholmentes ital is, amelynek
cukortartalma az ital 4 súlyszázalékát nem haladja meg, vagy amely mesterséges édesítőszerrel ízesített.
(11) A hidegnek minősülő munkahelyen a munkavállalók részére +50 °C hőmérsékletű teát kell kiszolgáltatni. A tea
ízesítéséhez a (9) bekezdésben előírtak figyelembevételével cukrot, illetve édesítőszert kell biztosítani.
(12) A védőital és a tea elfogyasztásához legalább a dolgozók létszámát elérő mennyiségben, személyenként és egyéni
használatra kiadott ivópoharakról kell gondoskodni. A védőital, valamint a tea készítése, tárolása, kiszolgálása a
közegészségügyi követelmények betartása mellett történhet.
Védőital juttatására jogosult munkavállalók:
Tea
a) Melegítő italként személyenként és naponként 0,5 liter, kellő forróságú, teát kell biztosítani.
– Szabadban dolgozóknak azokon a napokon, amikor a várható napi középhőmérséklet a +4 C fokot nem haladja meg.
– Az olyan zárt munkahelyen dolgozóknak, ahol a munkahelyi hőmérséklet tartósan a +10 C fokot nem haladja meg.
b) Palackos, ballonos víz, hűtött víz, egyéb alkoholmentes ital
Állandó munkahelyeken, épületekben a Védelmi Irodával előzetesen egyeztetett helyeken, módokon és időtartamban
palackos, ballonos vizet, hűtött vizet, egyéb alkoholmentes italt kell biztosítani azokon a munkahelyeken és
munkakörben dolgozó munkavállalók számára, ahol a vezetékes víz minősége átmenetileg vagy állandó jelleggel nem
ivóvíz minőségű, valamint ahol a hőmérséklet eléri, vagy meghaladja a 24 C KEH értéket és a munkavállalók
folyadékveszteségének pótlása 14-16 °C hőmérsékletű ivóvízzel nem oldható meg.
Szabadtéri vagy változó munkahelyeken dolgozó munkavállalók számára, ahol a folyadékveszteség pótlása vezetékes
ivóvízzel nem oldható meg, ivóvíz minőségű palackos, ballonos víz, egyéb alkoholmentes ital juttatásáról kell
gondoskodni.
.
c) A védőital készítésének, tárolásának és kiszolgálásának szabályai:
– A védőital elkészítéséhez csak olyan anyagból készült gépet, csapot, palackot, ballont, szifonfejet szabad használni,
amelyből mérgező, vagy egyéb káros szennyeződés nem oldódhat ki.
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– A védőital készítésére, tárolására és kiszolgálására használt edényt tisztán kell tartani, rendszeresen fertőtleníteni és
töltés előtt ivóvíz minőségű folyóvízzel át kell öblíteni.
– Az edényt más célra igénybe venni nem szabad.
– Ha a védőital tárolása csak a munkahelyen, üzemi helyiségben oldható meg, arra a környezeti szennyeződéstől,
felmelegedéstől, vagy lehűléstől védett részt kell kijelölni, és ennek tisztántartásáról gondoskodni kell.
– A védőitalt fogyasztásig az alábbi hőfokon kell tartani:
tea
50 C0
palackos, ballonos víz, hűtött víz, egyéb alkoholmentes ital, szénsavas víz
14–16 C0
Megjegyzés: a korrigált effektív hőmérséklet (KEH), a munkahelyi levegőkörnyezet olyan mutatószáma, amely az
adott hely léghőmérséklete, relatív nedvességtartalma, a légsebessége és a hősugárzás figyelembevételével
állapítható meg a 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 2. számú mellékeltében foglalt 1.és 2. számú ábra
nomogramjaival és a glóbuszhőmérséklet felhasználásával.
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15. sz. melléklet 15/A
MENTÉSI TERV
A szervezeti egység által a szervezeti egységre vonatkozó külön mentési terv készítése abban az esetben szükséges,
ahol az egyéb, a veszélyhelyzetek elhárítására készített tervek nem tartalmazzák azokat az információkat, személyi,
tárgyi feltételeket, intézkedési feladatokat, veszélyforrásokat, veszélyforrások lehetséges hatásait, amelyek ismerete
szükséges annak érdekében, hogy az esetlegesen bekövetkező veszélyhelyzet biztonságosan kezelhető legyen, és ne
veszélyeztesse a munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat.
(Egy esetleges rendellenes állapot, veszélyhelyzet elhárítása, felszámolása alkalmával szükséges intézkedésekkel
kiegészítendő, módosítandó a szervezeti egység tevékenységétől, területétől, lehetséges veszélyforrásoktól függően.)
A terv tárgya
A SZTE ........................……...(szervezeti egység megnevezése ) vészhelyzeti riadó és mentési terve.
Jogszabályi alap
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. számú törvény 45. § (1), (2) bekezdései,.
A terv célja
A terv célja, hogy rendellenes körülmények kialakulása esetén, vészhelyzetben eligazítást adjon a legszükségesebb
tennivalókról, segítse elő a rendellenes állapot, veszélyhelyzet felszámolását.
A terv hatálya
A mentési tervben jelölt területekre terjed ki.

Fogalmak
– Vészhelyzet kialakulása:
Természeti csapás, vagy emberi tevékenység okozta hirtelen esemény (pl. robbanás, veszélyes anyagok légtérbe jutása,
közúti baleset, munkahelyen, munkavégzéssel összefüggő baleset, káreset, technológiai fegyelemsértés, műszaki
meghibásodás), esetleg szándékosan előidézett egyéb cselekmény által bekövetkezett rendellenes körülmény, amely
nagy területre is kiterjed(het) és emberéletet, testi épséget és anyagi javakat veszélyeztet.
– Elhárítás:
Az előző pontban bekövetkezett vészhelyzet megszüntetése.
– Elhárító személyzet:
A vészhelyzet elhárítására kijelölt munkavállalók.
– Elhárítás vezető:
A vészhelyzet helyszínén tartózkodó legmagasabb beosztású vezető hiányában a legnagyobb tapasztalattal rendelkező
cselekvőképes munkavállaló, akinek feladata az elhárító személyzet irányítása. A veszélyhelyzet helyszínére kiérkező
külső elhárítókat tájékoztatja.
A külső elhárítók kiérkezése után a mentés irányítását a külső elhárítók veszik át.
– Külső elhárítók:
A vészhelyzet megszüntetésére, mentésre, kárelhárításra hivatott állami szervezet, vagy szolgáltató cég.
Általános kötelességek
Aki a szervezeti egység területén, vagy annak belátható környezetében vészhelyzetet (tűz, gázömlés stb.) észlel, az köteles
a környezett és az elhárításban, mentésben közreműködőket riasztani.pl. tűzoltóság
Egyéb bekövetkezett esemény, veszélyhelyzet észlelésekor (pl. épület, berendezések veszélyt jelentő sérülése, elektromos
hálózat meghibásodása, veszélyes anyagnak a környezetet veszélyeztető módon vagy mennyiségben a szállító tároló
rendszerből kijutása, épületben, környezetben keletkezett károk pl. fák veszélyt jelentő módon sérülése stb) az észlelő
köteles a környezetet, valamint a veszélyhelyzet elhárításában közreműködő vagy intézkedő személyek, elhárítók értesítése
érdekében cselekedni. (pl. személyi sérülés esetén mentők, az esemény helyszíne szerint érintett szervezeti egységnél
dolgozók vagy portaszolgálat, SZTE Központi Rendészeti Ügyeletet, külső elhárítók stb. )
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A vészhelyzetet észlelő az észleléskor képességei szerint a rendelkezésre álló módszerekkel, eszközökkel működjön közre
a veszélyhelyzet elhárításában, mentésben, a veszélyhelyzet terjedésének megakadályozásában. Esetleges személyi
sérüléskor nyújtson segítséget.
A veszélyhelyzet felszámolásában mindenki köteles a tőle elvárható módon közreműködni, tevékenykedni. A
veszélyhelyzet elhárításában közreműködők saját vagy más személy életét, testi épségét ne veszélyeztessék.
Életének és testi épségének kockáztatására senki sem kötelezhető
Az egység területén, környezetében nagyobb kockázatot jelentő lehetséges veszélyforrások, a veszélyeztetett
területek, a veszélyforrások helye
A tervben az egység alaprajzán feltüntethető a veszélyforrások, veszélyelhárításkor fontos információk, a központi
kapcsolók, elzárók helye (pl. villamos, víz, gáz, hő, stb.)
sorsz

Veszélyforrás helye
(lehetséges
veszélyforrások )

Veszély jellege

Egy esetleges rendellenes
állapot,
veszélyhelyzet
bekövetkezésekor
a
veszélyeztetett terület

Intézkedések

Vészhelyzeti feladatok
Észlelés, jelzés.
A rendellenes körülményt észlelő a veszélytől függően azonnal köteles jelzést adni vezetője és munkatársai, a
környezetében tartózkodó személyek felé. A jelzés történhet személyesen, telefonon, tűz keletkezésekor a tűzjelző
berendezés működésbe hozásával, és/vagy egyéb gyors és hatásos módon. (pl. hangos kiabálással. A riasztáskor riasztani
kell az esetleg elzárt munkaterületen, öltözőben tartózkodó személyeket is.
Helyileg a riasztás lehetséges módja, riasztáskor használható telefon(ok ) helye, egyéb információk
Értesítendő személy(ek), környezet a szervezeti egységnél, az egység környezetében
Beavatkozás
Az észlelő személy és a jelzéseit nyugtázók, életük és testi épségük kockáztatása nélkül fogjanak hozzá a vészhelyzet
elhárításához, vagy terjedésének megakadályozásához. Gyors helyzetértékeléssel történjen meg a rendellenes állapot,
veszélyhelyzet bekövetkezését előidéző esemény, veszélyhelyzet területi kiterjedésének felmérése
Ha az önerejű elhárítás reménytelen, akkor értesítsék a külső elhárítókat.
Az önerőből elháríthatatlan veszély esetén fel kell szólítani az ott tartózkodókat a veszélyzóna elhagyására.
Értesítés
Segélyhívó telefonszámok
Mentők
0104 vagy 0112
(egyetemi mellékről hívható formában)
területileg illetékes tűzoltóság ügyelete 0105 (egyetemi mellékről hívható formában
vagy általános segélyhívó
0112
(egyetemi mellékről hívható formában)
Rendőrség:
0107 vagy 0112
(egyetemi mellékről hívható formában)
Ha a tűz vagy más valós vészhelyzet önerőből nem lokalizálható, akkor haladéktalanul értesíteni kell a tűzoltóságot, illetve
egyéb külső elhárítókat (mentő, rendőrség, katasztrófavédelem, közüzemi szolgáltatókat DÉMÁSZ, DÉGÁZ, Szegedi
Vízmű,
EDF DÉMÁSZ ZRT.
06 40/822-000 elektromos hálózat hibabejelentés
GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT.
terjedő gázvezeték meghibásodás) hibabejelentés
SZEGED VÍZMŰ ZRT.

06 80/820-141, vagy 06 80/440-141 (a mérőállásig

0662/ 420-155 vagy 06-80/828-882 (közterületen
csőtörés, csatornatörés, csatornasérülés, megrongálódott vízvezeték, vízcsap, burkolat beomlás bejelentése )
Az értesítést bárki megteheti, ha más nem tette, akkor az épületben működő portaszolgálat munkatársának kötelessége. A
portaszolgálat munkatársának feladata a helyszínre érkezők elsődleges eligazítása is. A helyileg eloltott tüzet is jelenteni
kell a tűzoltóságnak. Az eloltott tűz bejelentéséhez a Védelmi Iroda közreműködését kell kérni.
Értesítés a szervezeti egység területén elhelyezett vagy a gyors riasztás érdekében egyéb telefonokon történhet.
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A vészhelyzetről egyidejűleg értesíteni kell:
– a szervezeti egység vezetőjét vagy helyettesét;
– az Egyetem Védelmi Iroda vezetőjét;
- Az épületben működő portaszolgálat esetén a portás munkatársat
- A SZTE Központi rendészeti ügyeletet Telefon . (62 ) 545-863 belső telefon 5863
Az értesítés tartalmazza:
– a vészhelyzet pontos helyszínét;
– a veszélyforrás fő jellemzőit (pl. robbanásveszély)
– anyagi kár, katasztrófa mértékét; esetleges személyi sérülést, személyek veszélyeztetettségét
– a veszélyzóna kiterjedését, a terjedés irányát, ütemét;
– az értesítő nevét, beosztását.
Riasztani kell a szervezeti egység területén és a veszélyeztetés környezetében tartózkodókat, valamint a többi
munkavállalót, akik az elhárításra vannak kijelölve. Az egységen belül a helyszínen tartózkodás esetén a mentési terv
szerint az elhárítás vezetőjeként megjelölt személyt, távollétében az elhárítás irányítására kijelölt vezetőt.
Gyors helyzetértékelés után meg kell kezdeni a veszélyhelyzet felszámolását, az elhárítást irányító vezető utasításai alapján,
addig, míg nem érkeznek a helyszínre a külső elhárítók.
Ha külső elhárítókat is értesíteni kell, abban az esetben késedelem nélkül a külső elhárítók közül a veszély, bekövetkezet
esemény következményétől függően először a mentőket, tűzoltóságot kell telefonon értesíteni. A környezet, a helyszínen
tartózkodó munkahelyi vezető riasztása után történjen meg a portaszolgálat, a SZTE központi rendészeti ügyelet, távolléte
esetén az egység vezetőjének értesítése.
Tűz esetén a Tűzriadó tervben a tűzjelzésnél előírtak szerint kell eljárni.
A vészhelyzet elhárítása
Veszélyhelyzet bekövetkezésekor, észlelés, riasztás után a veszélyhelyzet közelében tartózkodó személyek riasztják a
környezetüket. A mentést, veszélyhelyzet elhárítását a testi épség kockázatása nélkül kell végezni. Az elhárítást irányító
vezető irányítsa a mentést a külső elhárítók kiérkezéséig.
Hatásos védelmet biztosító egyéni védőeszköz nélkül olyan jellegű veszélyelhárítás, anyagi javak mentése nem végezhető,
amelynek során az egyéni védőeszköz nélküli veszélyelhárítás balesetet vagy egészségkárosodást okozhat.
A megszervezett vészhelyzet elhárításában csak az elhárító szervezet tagja, valamint az elhárítás vezetője által szükség
szerint bevont személyek vehetnek részt. ,
A munkahelyek berendezéseit, amelyek üzemelése további veszélyt jelenthet, le kell állítani.
Intézkedni kell a gázvezetékek lezárásáról, és ha ez veszélymentesen elvégezhető, intézkedni kell a veszélyes anyagok,
gázpalackok eltávolításáról a veszélyzónából. A kiömlött veszélyes anyagot, ha ez veszély nélkül elvégezhető és
rendelkezésre állnak a mentesítéshez szükséges eszközök, fel kell fogni.
Egy esetleges tűz esetén a Tűzriadó terv szerint kell eljárni..
Energia központi elzáró helyek (pl. villamos, gáz, víz, gőz, stb.),
A mentés során felhasználható eszközök, egyéni védőeszközök, a mentesítés, kárelhárítás során felhasználható,
szükséges, készenlétben tartott eszközök:
A mentés során felhasználható eszközök felsorolása, tárolási hely
A veszély jellegétől függően szükséges egyéni védőeszközök, tárolási, hozzáférési hely
A veszélyhelyzet elhárításakor szükséges anyagok, eszközök, egyéni védőeszközök, műszerek, tárolási helye,
hozzáférés lehetősége.
Közlekedési, menekülési útvonalak, vészkijáratok
Esetleges sérültek ellátásának lehetősége, elsősegélynyújtó felszerelés helye, a szervezeti egységnél elsősegélynyújtással
megbízott személy neve, elérhetősége
Veszélyhelyzet esetén a bekövetkezett vészhelyzet értékelése
A vészhelyzet elhárítását vagy megszűnését követően értékelni kell, a károkat felmérni és azok helyreállítási lehetőségeit
mérlegelni.
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Teendők munkaszüneti vagy pihenőnapokon
Az észlelés, jelzés, értesítés és az első beavatkozás feladatát a portán lévő személy végzi.
Az elhárítás egyéb tennivalóit az értesített és helyszínre érkező elhárítás vezetője határozza meg.
A szervezeti egység munkavállalói közül értesítendő személy neve, elérhetetlensége esetén értesítendő személy neve
…….
Felelősség
Vészhelyzetben egyszemélyi felelősség érvényesül.
Az elhárítás vezető általános felelősséget vállal azért, hogy a tőle elvárható módon irányítja a vészhelyzet elhárítását.
Az elhárító személyzet tagonként viseli a felelősséget azért, hogy a kapott feladatát az elvárható módon végezze el.
A terv kiadása
A terv kiadása, alkalmazásának elrendelése egységvezetői utasítással történik.
A tervből egy-egy példányt kapnak:
– a munkahelyi vezetők,
– munkahelyeken kifüggesztve.
A terv tartalmát mindenkinek ismernie kell és a mentési tervben foglaltakat gyakoroltatni kell.
Vészhelyzetben a szervezeti egység irodáján őrzött példányokból egyet-egyet át kell adni a külső elhárítóknak és az
elhárítás vezetőjének. A terv egy példánya tárolható a Tűzriadó Tervvel azonos helyen is.
A mentési tervet változás esetén pontosítani kell
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16/1 sz. melléklet

JEGYZŐKÖNYV
ÜZEMBE HELYEZÉSI ELJÁRÁSRÓL
Készült:………..……………………………………..(dátum)………………………………………………
…………………..
………………………………………………………………………..a (szervezeti egység) hivatalos helyiségében.
Jelen vannak:
……………………………………………………..az üzembe helyezési engedély kiadására jogosult vezető
……………………………………………………..az üzemeltetésért közvetlenül felelős vezető
……………………………………………………..a beruházás lebonyolítója, műszaki iroda/osztály vezetője
………………………………………………………munkavédelmi vezető
………………………………………………………foglalkozás-egészségügyi orvos
Tárgy:....................................................................................................................................... ....
.....................................................................................................................................................
berendezés, gép, gépsor, üzem, műhely, épület, munkahely, laboratórium üzembe helyezési eljárása.
Üzembe helyezési nyilatkozat
(1) A gép, berendezés, gépsor, üzem, műhely, laboratórium pontos megnevezése:
.................................................................................................................................................... ..................................................
....................................................................................................
(2) Telepítésihelye:.......................................................................................................... ..............................................................
.....................................................................................................
(3) A gép, berendezés, gépsor nyilvántartási száma, gyári száma:
(4) A berendezés minőségtanúsítási vagy minősítési dokumentumai:
(5) Magyar nyelvű gépkönyv megléte (azonosítási száma):
………………………….
nyilatkozó aláírása
(6) Technológiai, műveleti, kezelési és karbantartási utasítások megléte (azonosítási száma):
………………………………..
nyilatkozó aláírása
(7) A gép, berendezés, gépsor elektromos adatai:
………………………………..
nyilatkozó aláírása
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(8) Érintésvédelmi és egyéb (zaj, világítás, klímatényezők stb.) mérések eredményei:

………………………………..
nyilatkozó aláírása
(9) A tervező, a kivitelező (építési, gépészeti, elektromos stb.) munkavédelmi nyilatkozatai:

………………………………..
nyilatkozó aláírása
(10) Az üzemeltető, karbantartó nyilatkozata:
………………………………..
nyilatkozó aláírása
(11) A munkavédelmi vezető, vagy képviselőjének nyilatkozata:

……………………………….
nyilatkozó aláírása
(12)A foglalkozás-egészségügyi orvos, vagy képviselőjének nyilatkozata:
………………………………..
nyilatkozó aláírása
(13) Az üzembe helyezési eljárás során tapasztalt hiányosságok, azok megszüntetésének határideje, felelőse:

………………………………….
nyilatkozó aláírása
Az engedély jellege (próbaüzemi, ideiglenes, végleges) továbbá a próbaüzemi, illetőleg az ideiglenes engedély határideje:
Kelt: …….……………, ……….év…………….hó………….nap.
Az üzembe helyezési eljáráson résztvevők aláírásai:
…………………………………….

……………………………….

……………………………………

………………………………..

……………………………………

………………………………..

……………………………………

………………………………...
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JEGYZŐKÖNYV
VESZÉLYES MUNKAESZKÖZ MUNKAVÉDELMI ÜZEMBE HELYEZÉSÉT MEGELŐZŐ
MUNKAVÉDELMI SZEMPONTÚ ELŐZETES VIZSGÁLATÁRÓL
1. Munkaeszköz azonosító adatai:
1.1. Megnevezése:
Típusa:
Gyártó/forgalmazó:
Azonosítási (gyári) száma:
Telepítés (üzemeltetés) helye:
Üzemeltetésért felelős:
2. Munkaeszközzel kapcsolatos követelmények vizsgálata:
2.1
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.2.
2.3.
2.4
2.5
2.6.
2.7.

Üzemeltetési dokumentáció
Műszaki leírás
Kezelési (használati) utasítás
Tárolási (szállítási) utasítás
Karbantartási utasítás
Üzembe helyezési utasítás
Üzemeltetési napló
EK-megfelelőségi nyilatkozat
(azonosító száma, időpontja)
Megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentum
(azonosító száma, kiadója, időpontja)
Hatósági engedély(ek) (szükség esetén)
(azonosító száma, kiadója, időpontja)
Munkahigiénés mérési jegyzőkönyvek
(azonosító száma, kiadója, időpontja)
Érintésvédelmi minősítő irat (azonosító
száma, kiadója, időpontja)
Kockázatértékelési dokumentáció

Van

Nincs

Megjegyzések

2.8. Időszakos (biztonsági) felülvizsgálatra vonatkozó követelmények vizsgálata:
- Felülvizsgálati kötelezettség meghatározása: hatósági felügyelet alá tartozó / jogszabály alapján / gyártói
üzemeltetési dokumentáció szerinti, munkáltató által előírt* időszakos (biztonsági) felülvizsgálat
- Időszakos (biztonsági) felülvizsgálat gyakorisága: ……………………………..
- Időszakos (biztonsági) felülvizsgálat elvégeztetéséért felelős: …….....................
- Időszakos (biztonsági) felülvizsgálatot végző szervezet, személy: ……………...
3. Munkaeszköz kezelésével kapcsolatos követelmények:
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Fsz.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

4.

Követelmények
A kezelők kijelölése megtörtént

Igen

Nem

Megjegyzések

A kezeléshez szükséges képesítési, szakképesítési
követelmények meghatározásra kerültek
A kezeléshez szükséges képesítési, szakképesítési
követelmények biztosítottak
A kezelők munkavédelmi oktatása megtörtént
A kezelők munkaköri-, szakmai- alkalmasság
vizsgálatai meghatározásra kerültek
A kezelők munkaköri-, szakmai- alkalmasság
vizsgálatai: eredménye megfelelő
Biztosítottak a kezeléshez szükséges tárgyi feltételek,
kollektív és/vagy egyéni védőeszközök

Az üzemeltetés (munkakörnyezetével) kapcsolatos követelmények:

Veszélyek azonosítása
4.1.
Biztonsági és egészségvédelmi jelzések megléte, teljessége,
megfelelősége
4.3.
Biztonságos beállítás, kezelés és karbantartás
4.4.
Azonosított veszélyek és ártalmak elleni védelem
4.5.
A 3/2002. (II.8.) SzCsM rendelet szerinti követelmények kielégítése
4.6.
Az üzemszerű működés során fellépő veszélyek elleni védelem
5. Az üzembe helyezésre vonatkozó javaslat:
4.2.

biztosított

nem biztosított

biztosított

nem biztosított

biztosított
biztosított
biztosított
biztosított

nem biztosított
nem biztosított
nem biztosított
nem biztosított

A munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat alapján a munkaeszköz MEGFELEL / NEM FELEL MEG* az egészséget
nem veszélyeztető munkavégzés, üzemeltetés követelményeinek, ezért a munkavédelmi üzembe helyezés elrendelését
próba jelleggel: …. nap (max. 180 nap) / végleges jelleggel* javaslom / nem javaslom* indoklás:

aláírás
(munkabiztonsági szaktevékenységet
ellátó személy

16/3 sz. melléklet

aláírás
(munkaegészségügyi
szaktevékenységet ellátó személy)
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MUNKAVÉDELMI ÜZEMBE HELYEZÉSI (HASZNÁLATBAVÉTELI) ENGEDÉLY
Gazdálkodó szervezet megnevezése:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
A létesítmény, termelőeszköz, technológia, gép megnevezése: …………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Azonosítási száma:……………………………………………………………………………………………………..
Gyártási száma:………………………………………………………………………………………………………….
Építés ideje: ………………………………………….......................................................................
Gyártás ideje:…………………………………………………………………………………………………………….
Előzetes munkavédelmi nyilatkozat száma:……………………………………………………………….
Az átadás-átvételi, üzembe helyezési, használatbavételi* eljáráson felvett ………………
jegyzőkönyv alapján:
Próba

…………………….számú

Végleges*

Ideiglenes
(180 nap)

átvételét, üzemeltetését, használatbavételét engedélyezem.
Megjegyzések (feltételek, rendelkezések):
........................................................................................................................................
............................................................................................................................... .........
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kelt:…………………………………év…………………….hó………….nap
Engedély megadására jogosult vezető:
Név:……………………………………………………
Beosztás:…………………………………………….
……………………………………………
aláírás
*-al jelölteknél a megfelelő aláhúzandó
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16/4 sz. melléklet

Munkavédelmi eljárási rend
Megrendelés továbbítása
Szállítókhoz
Megbízónak
Áru megrendelés
elvégzésére
Dokumentációs követelménye
követelményeket

Szolgáltatás megrendelés

Műszaki munka

szerződésben rögzíteni a munkavédelmi

Termékleírás
Biztonság és Egészségvédelmi Terv
Használati dokumentáció
koordinátor
Kezelési, karbantartási dokumentáció

Biztonsági

Megfelelőségi igazolás
Minőségtanúsítás
Garanciavállalás
Reklamáció kezelés
Biztonsági adatlap
Áru átvétele
elvégzése
- Dokumentációk meglétének ellenőrzése
átvétel/használatbavételi eljárás
- Üzembe helyezési eljárás
( Munkavédelmi előzetes felülvizsgálattal)
felülvizsgálattal)
Munkavédelmi üzembe helyezés
Az MvSz mellékletében szereplő
gépek, eszközök, technológiák esetén
Teljesítés igazolás
Teljesítés igazolás

Szolgáltatás elvégzése

Műszaki munka

1.Műszaki átadás
2.Üzembe helyezési eljárás
(Munkavédelmi előzetes
Munkavédelmi üzembe helyezés

Teljesítés igazolás
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17. sz. melléklet

ÜZEMBE HELYEZÉSI ELJÁRÁSRA
ÉS EGYBEN IDŐSZAKOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLATRA KÖTELEZETT
MUNKAESZKÖZÖK
A Szegedi Tudományegyetemen az Mvt. 21. § (2) és a (5) bekezdése, egyéb jogszabályi előírás és az
egyetem döntése alapján veszélyesnek minősülő munkaeszközök jegyzéke az alábbi:
Mvt. 21. § (2) alapján
1. A famegmunkálásra vagy a fához hasonló fizikai tulajdonsággal rendelkező anyagok megmunkálására, húsfeldolgozásra
vagy a húshoz hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok feldolgozására szolgáló (egy- vagy több élű),
következő típusú körfűrészek:
1.1. működés közben rögzített fűrész éllel/fűrész élekkel dolgozó fűrészgép, amely rögzített gépággyal rendelkezik, és a
munkadarabot kézi előtolással vagy leszerelhető gépi előtolással mozgatja;
1.2. működés közben rögzített fűrészlappal dolgozó fűrészgép, kézzel működtetett váltakozó mozgású fűrészpaddal vagy
kocsival;
1.3. működés közben rögzített fűrészlappal dolgozó fűrészgép, amely a munkadarabot beépített mechanikus előtolással,
kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel mozgatja;
1.4. mozgó élű fűrészgép, amely a munkadarabot mechanikus előtolással, kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel mozgatja.
2. Faipari gyalugép kézi előtolással.
3. Faipari vastagsági gyalugép egyoldali megmunkálásra, amely beépített mechanikus előtolással rendelkezik, a
munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.
4. A következő típusú szalagfűrészek kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel, famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai
tulajdonságokkal rendelkező anyagok megmunkálására, vagy húsfeldolgozásra és a húshoz hasonló fizikai
tulajdonságokkal rendelkező anyagok feldolgozására:
4.1. működés közben rögzített éllel/élekkel dolgozó fűrészgép, rögzített vagy váltakozó mozgású fűrészpaddal vagy
gépággyal;
4.2. váltakozó mozgású kocsira szerelt éllel rendelkező fűrészgép.
5. Az 1-4. és a 7. pont szerinti gépek kombinált kivitelben famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal
rendelkező anyag megmunkálására.
6. Faipari csapmarógép több szerszámtartóval, kézi előtolással.
7. Függőleges marógép kézi előtolással famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok
megmunkálására.
8. Faipari kézi láncfűrészgép.
9. Kézzel adagolt és ürített, fémek hideg átalakítására való sajtó, beleértve azt az él hajlító gépet is, amely mozgó
elemeinek elmozdulása meghaladhatja a 6 mm-t, és a sebessége meghaladhatja a 30 mm/s értéket.
10. Műanyag-feldolgozó fröccs öntőgép vagy formázóprés a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.
11. Gumiipari fröccs öntőgép vagy formázóprés a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.
12. A következő földalatti munkára szolgáló gépek:
12.1. mozdony és fékező kocsi,
12.2. hidraulikus energiával működtetett alátámasztó biztosító berendezés.
13. Kézi adagolású háztartási hulladékgyűjtő teherjármű, amely présmechanizmussal van felszerelve.
14. Járműemelők.
15. Személyek vagy személyek és terhek emelésére szolgáló szerkezetek, amelyeknél fennáll a leesés veszélye több mint
három méter magasságból.
16. Hordozható patronos rögzítő- és egyéb összekapcsoló gép.
17. Személyek, vagy személyek és terhek emelésére szolgáló szerkezetek, amelyeknél fennáll a leesés veszélye több, mint
három méter magasságból.
18. Hordozható patronos rögzítő-és egyéb összekapcsoló gép.
19. Személyek érzékelésére szolgáló védőberendezés.
20. A 9.10. és 11. pontban említett a gép védelmére tervezett gépi működtetésű nyitható reteszelt védőburkolat.
21. A gép biztonsági funkcióját szolgáló logikai egységek
22. A felborulást gátló szerkezet (ROPS)
23. A leeső tárgyak ellen védő szerkezet (FOPS)
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Mvt. 21.§ (5) alapján
1. Helyszíni összeszerelésű gépi meghajtású daruk
2. Járműürítés és mozgatás helyszíni összeszerelésű különleges berendezései
3. Személyemelésre ideiglenesen felhasználható emelő berendezések.
Egyéb jogszabályi előírás alapján veszélyes gépek, eszközök, technológiák:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Daruk és futómacskák gépi meghajtással.
Gépi hajtású emelőtargoncák.
Villamos emelődobok.
Rakodógépek, jövesztő-rakodógépek.
Mezőgazdasági és erdészeti traktorok.
Járműürítés és - mozgatás különleges berendezései.
Személyszállításra használt folyamatos szállítóberendezések.
Láncok és kötelek
Kazánok, nyomástartó biztonsági berendezések, tartályok
Játszótéri eszközök
Felvonók
Elektromos eszközök
hegesztő felszerelések, gépek és munkahelyek
Hegesztő robotok
Növényvédelmi gépek
Orvostechnikai eszközök
Orvosi gázellátó rendszerek
Fizikoterápiás eszközök
Klíma berendezések
Mesterséges szellőző rendszerek

Az egyetemen veszélyesnek minősített, illetve egyéb előírások alapján üzembe helyezési eljárás lefolytatása,
időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzése/végeztetése szükséges.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Hallgatói, kutatói laboratóriumok (erősáramú villamos-, vegyi-, izotóp-, lézer-géplaboratóriumok stb.,).
Vegyifülkék, lamináris boxok, szórófülkék.
Telefonközpont.
Kísérlethez, illetve egyéb célra alkatrészekből összeállított gépek, berendezések.
Sugárveszélyes gépek és munkahelyek.
Mechanikai alakító és forgácsoló gépek, gépműhelyek.
Autóklávok.
Nyomdagépek, papírvágógépek.
Szövő, fonó, varró, szabógépek/berendezések.
Beépített konyhai gépek, berendezések.
Ipari jellegű mosodai gépek, berendezések.
Tornaeszközök, kondicionáló gépek.
Lézergravírozó és vágó gépek.
Palacktárolók.
Közműhálózat
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18. sz. melléklet
VESZÉLYES TECHNOLÓGIÁK IDŐSZAKOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA
(1) Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot - kivéve a veszélyes technológia esetét – szakirányú képzettséggel és
munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy (munkabiztonsági szaktevékenység) vagy külön jogszabályban erre
feljogosított személy, illetve erre akkreditált intézmény végezheti. Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot az
üzemeltetőnek ötévenként kell elvégeznie, ha jogszabály, szabvány vagy az üzemeltetési dokumentáció ennél gyakoribb
felülvizsgálati időszakot nem ír elő.
(2) A felülvizsgálat eredményét a felülvizsgálatot végző személynek vagy szervezetnek vizsgálati jegyzőkönyvbe kell
foglalnia és – ha a felülvizsgálatot nem az üzemeltető munkáltató végezte – akkor a Műszaki és Beruházási Iroda vezetője
tájékoztatja írásban az üzemeltető munkáltatót a felülvizsgálat eredményéről. Az üzemeltető munkáltató, vagy a Műszaki és
Beruházási Iroda legalább a felülvizsgálatot követő vizsgálatig köteles a vizsgálati jegyzőkönyvet megőrizni.
(3) Ha a vizsgálatot végző megállapításai szerint a munkaeszköz, technológia az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzés feltételeit nem elégíti ki, a feltárt hiányosságot, hiányosságokat ki kell javítani és csak az ismételt
vizsgálat alapján megfelelőnek ítélt eszköz esetében engedélyezhető a használatba vétel. A hibaelhárítást dokumentálni
kell!
(4) A veszélyes technológia vizsgálatát szakirányú munkabiztonsági szakértői engedéllyel rendelkező személy végezheti.
(5) Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot soron kívül el kell végezni, ha az a rendeltetésszerű alkalmazás során
közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett
be, illetőleg rendkívüli körülmények (különösen átalakítás, baleset, természeti jelenségek vagy műszaki okból 30 napot
meghaladó használaton kívüli időszak) bekövetkezése esetén. Ezekben az esetekben a biztonsági felülvizsgálat elvégzéséig
a munkaeszköz, technológia használatát meg kell tiltani.
(6) A biztonsági felülvizsgálatokra ellenőrzési tervet kell készíteni, ami tartalmazza az ellenőrzés előkészítését és
módszerét, az értékelés kritériumait, az ellenőrzés dokumentálását.
(7) Az időszakos biztonsági felülvizsgálatra kötelezett berendezések tájékoztató jellegű listáját e melléklet felsorolása
tartalmazza.
(8) Fogalom meghatározások:
a) Veszélyes: az a létesítmény, munkaeszköz, munkafolyamat, technológia (beleértve a fizikai, biológiai, kémiai kóroki
tényezők expozíciójával járó tevékenységeket is) amelynél a munkavállalók egészsége, testi épsége megfelelő védelem
hiányában súlyos károsító hatásnak van kitéve.
Megjegyzés: a klímák szellőző berendezések esetében a biológiai tényezők (baktériumok, gombák, gombaspórák) jelentik az
egészségkárosító kockázatot.
b) Veszélyforrás: a munkavégzés során, vagy azzal összefüggésben jelentkező minden olyan tényező, amely a munkát
végző, vagy munkavégzés hatókörében tartózkodó személyre veszélyt, vagy ártalmat jelenthet.
c) Veszélyes anyag: veszélyesnek minősül az az anyag, illetve az a keverék, amely a CLP szerinti osztályozás során a
veszélyességi osztályok és/vagy kategóriák bármelyikébe besorolható.
(9) Az időszakos biztonsági ellenőrzésre, felülvizsgálatra kötelezett gépek, berendezések, járművek, eszközök,
munkaeszközök ellenőrzésének, felülvizsgálatának részletes szervezési és műszaki kérdéseit szabványok, szabályzatok,
jogszabályok, illetve belső rendelkezések, utasítások határozzák meg.
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IDŐSZAKOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLATRA, IDŐSZAKOS ELLENŐRZŐ FELÜLVIZSGÁLATRA,
IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATRA, IDŐSZAKOS VIZSGÁLATRA, IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSRE,
MŰSZAKI-BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLATRA KÖTELEZETT MUNKAESZKÖZÖK, BERENDEZÉSEK,
ÉS AZ ELŐÍRT VIZSGÁLATOK GYAKORISÁGA
Sor Megnevezés
1. Altató-lélegeztető berendezés

Jogszabály, egyéb előírás
4/2009. (III. 17.) EüM rendelet

Időszak
1 évenként
használat előtt,
összeállítás után,
évente,
minden olyan esetben,
amely stabilitását
szilárdságát
befolyásolhatja
3 évenként

2.

Állványok
helyszínen épített munkaállvány
előre gyártott munkaállvány
gördíthető munkaállvány
építési állványok vizsgálata

14/2004. (IV. 19.) FMM
rendelet
4/2002 (II.20. ) SZCsM-EüM
rendelet
MSZ 13010-1

3.

Áramfejlesztő aggregátor

4.

Áram-védőkapcsolón havonta
szerelői ellenőrzés
Autoklávok, sterilizálók

14/2004. (IV. 19.) FMM
rendelet
14/2004. (IV. 19.) FMM
rendelet
4/2009. (III. 17.) EüM rendelet

5.
6.
7.
8.
9.

Biztonságtechnikai munkaöv,
heveder
Beépített konyhai berendezések,
gépek
Centrifugák
Defibrillátor

10. Dializáló berendezés
11. Elektrotechnikai munkakesztyű,
elektromosan szigetelő
védőkesztyű
12. Emelőgépek
emelő szerkezetek,
emelőeszköz,
teherfelvevő eszközök

-

Havonta szerelői
ellenőrzéssel
3 évenként
6 havonta

Használati dokumentáció
3/2002. (II.8) SzcsM-EüM
MSZ 2364
MSZ EN 12547:1999+A1:2009 1 évenként
4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 1 évenként
4/2009. (III. 17.) EüM rendelet

1 évenként
6 havonta

-

MSZ 9721-1: 2009
MSZ 9721-2: 1982
MSZ 9721-3:1987
MSZ 9721-5:1984
47/1999. (VIII. 4.) GM r.
113/1998. (VI.10.) Korm.r

- szabvány szerint
- emelőgép időszakos
biztonsági felülvizsgálat
legalább ötévenként,
- időszakos vizsgálat a
besorolás szerint, de
legalább évenként
5 évenként
Műszaki biztonságtechnikai
felülvizsgálat évente, illetve
félévenként
Karbantartás
megfelelőségének műszaki
felülvizsgálata félévenként
Felhasználói berendezés
ötévente
csatlakozó vezetékek 10
évente

13. Faipari megmunkáló gépek
14. Felvonók
személy és teherfelvonók

5/1993. (XII.26.) MüM
113/1998. (VI. 10.) Korm. r.

15. Gáz csatlakozóvezeték és
fogyasztói berendezés

2008. évi XL.törvény a
földgázellátásról
19/2012. (VII. 20.) NGM
rendelet

16. Gázpalackok

14/1998. (XI.27) GM

17. Gépi meghajtású emelőtargoncák
18. Gépi infúzió adagoló készülék

47/1999. (VIII.4.) GM
4/2009. (III. 17.) EüM rendelet

2 évenként
5 évenként
5 évenként
3 évenként

19. Gépjárművek különleges rakodó
berendezése
20. Hagyományos rtg. átvilágító és
felvételi munkahely

47/1999. (VIII.4.) GM

5 évenként

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet

2 évenként
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Sor Megnevezés
Jogszabály, egyéb előírás
21. Hálózati üzemű elektroterápiás 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet
készülék
(stimulátor,
nagyfrekvenciás készülék stb.)
22. Hegesztő berendezés és tartozékai 143/2004. (XII. 22.) GKM
rendelet

Időszak
3 évenként

23. Inkubátor

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet

1 évenként

24. Invazív és intervenciós röntgen
berendezések
25. Invazív
vérnyomásmérő
és
véráramlásmérő
26. Kazánok
27. Kertészeti kistraktor, motoros
fűnyíró gép
28. Kézi tűzoltó készülék

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet

1 évenként

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet

2 évenként

5/1993. (XII.26.) MüM

5 évenként

28/2011 (IX.6. ) BM rendelet

A
rendelet
szerinti
gyakoriság
Használati dokumentáció

29. Klímaberendezések
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.

Gázhegesztés:
gázhegesztő készülék ¼ év
gázellátó rendszer 1 év
ellátó vezetékek tömörségi
vizsgálata 1 év, ellátó
vezetékek
szerkezeti
vizsgálata 3 év
Ívhegesztés:
hegesztő és vágópisztoly
1 év ill. ½ év
palack
és
vezetéki
nyomáscsökkentő 1 év
áramforrások 1 év, ill. 2 év
a jogszabály szerint

3/2002. (II.8) SzcsM-EüM
MSZ 172-1
A Kommunális- és Lakóépületek 14/2004. (IV. 19.) FMM 6
évenként
szerelői
Érintésvédelmi
Szabályzatáról rendelet
ellenőrzéssel
szóló 8/1981. (XII. 27.) IpM
rendelet
alkalmazási
körébe
tartozó villamos berendezéseken 6
évenként szerelői ellenőrzéssel
3, 6 évenként
Kompresszor,
közp. 9/2001. (IV.15.) GM
vákuumszivattyú, légsűrítő
Körfűrész, szalagfűrész, faipari 5/1993. (XII.26.) MüM
5 évenként
kombinált gyalugép
Központi
orvosi
gázvezeték 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 3 évenként
hálózat, ellátó berendezés
MSZ 2143:2002
Közúti járművekhez alkalmazott
Szabvány
szerint,
de
tartóbak és tuskó
legalább évente egyszer
Létrák
14/2004 (IV.19. )FMM r.
Munkakezdéskor, valamint
1 évente
Lézer (orvostechnikai eszköz)
4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 2 évenként

37. Motoros láncfűrész, sövénynyíró
38. Mosodai gépek, berendezések

5/1993. (XII.26.) MüM
14/2004. (IV. 19.) FMM
rendelet 3/2002. (II.8) SzcsMEüM
MSZ 2364

5 évenként
Érintésvédelem időszakos
ellenőrző felülvizsgálata 3
évenként.
Időszakos
ellenőrző
felülvizsgálat
az
üzemeltetési dokumentáció
szerinti gyakoriság.
Ha a dokumentáció nem ír
elő gyakoriságot, abban az
esetben legalább 5 évente.
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39. Műtéti és őrző monitor, EKG

Jogszabály, egyéb előírás
4/2009. (III. 17.) EüM rendelet

Időszak
2 évenként

40. Műtőasztal

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet

2 évenként

41. Műtőlámpa

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet

1 évenként

sebészeti 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet

1 évenként

42. Nagyfrekvenciás
vágókészülék
43. Nyomástartó edények
44. Nyomdaipari gépek

3, 6 évenként
FMM Érintésvédelem időszakos
ellenőrző felülvizsgálata 3
évenként,
Időszakos
ellenőrző
felülvizsgálat
az
üzemeltetési dokumentáció
szerinti gyakoriság.
Ha a dokumentáció nem ír
elő gyakoriságot, abban az
esetben legalább 5 évente
és 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 3 évente
9/2001. (IV.15.) GM
14/2004. (IV. 19.)
rendelet

45. Orvosigáz-ellátó berendezés
teljes rendszer
46. Szállítható
nyomástartó 29/2011 (VIII.3. ) NGM Rendelet szerint
rendelet
berendezések
47. Sebészeti képerősítő
4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 2 évenként
48. Szellőző berendezések

49. Szóró fülke, vegyifülke

50. Sterilizáló berendezés

3/2002. (II.8) SzcsM-EüM
Használati dokumentáció
14/2004. (IV. 19.) FMM szerint, de
legalább
rendelet
ötévente
Érintésvédelem időszakos
ellenőrző felülvizsgálata 3
évenként
3/2002. (II.8) SzcsM-EüM
Használati dokumentáció
14/2004. (IV. 19.) FMM szerint, de
legalább
rendelet
ötévente
Érintésvédelem időszakos
ellenőrző felülvizsgálata 3
évenként
4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 3 évenként

51. Személy- és tehergépkocsik
52. Tűzoltó vízforrások ellenőrzése,
karbantartása, felülvizsgálata
53. Tonométer

5/1990. (IV.12.) KÖHÉM
28/2011 (IX.6. ) BM rendelet
4/2009. (III. 17.) EüM rendelet

1-3 évenként
A
jogszabály
szerint
félévente, évente, ötévente
2 évenként

54. Vérmelegítő készülék

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet

3 évenként

55. Villamos
berendezések
érintésvédelmi vizsgálata
(érintésvédelem)
időszakos
ellenőrző felülvizsgálat
56. Villamos működésű
kéziszerszámok, hordozható
biztonsági transzformátorokon
évenként szerelői ellenőrzéssel
57. Villamos berendezés tűzvédelmi
szabványossági felülvizsgálat
58. Villámvédelmi
szabványossági
vizsgálat
59. (Óvodai) játszótéri eszközök

14/2004.
rendelet

(IV.

19.)

FMM

FMM Érintésvédelem időszakos
ellenőrző
felülvizsgálata
évenként
szerelői
ellenőrzéssel
28/2011 (IX.6. ) BM rendelet
Jogszabály szerint
14/2004.
rendelet

(IV.

19.)

28/2011 (IX.6. ) BM rendelet
78/2003.
rendelet

(XI.

27.)

Jogszabály szerint

GKM 4 évenként
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60. Növényvédelmi gépek
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Jogszabály, egyéb előírás
Időszak
43/2010. (IV. 23.) FVM 3 évente
rendelet
4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 2 évente

61. Röntgen átvilágító és felvételi
munkahely
62. Képalkotó ultrahang-diagnosztikai 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet
készülék
63. az Mvt. 21. § (2) bekezdésének
hatálya alá nem tartozó
munkaeszköznek a szerelését
követő, illetve az üzemeltetés
megkezdését, valamint az új
munkahelyen történő felállítást
megelőző - az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos
körülmények meglétét ellenőrző
felülvizsgálat.
Felülvizsgálandó
munkaeszközök köre:
laboratóriumi munkaeszközök,
karbantartó műhelyben telepített
munkaeszközök,
a munkaeszköz használati
dokumentációja előírja,
minden olyan munkaeszköz, amely
a károsító hatások lehetősége miatt
a munkavállalók munkahelyi
biztonságát és egészségét
veszélyeztető helyzetet idézhet elő
64.
Tornaszerek, tornaeszközök

3 évente

ellenőrzés,
felülvizsgálat
gyakorisága havonta, illetve
legalább ötévente a külön
szabályozás szerint

Megjegyzés:
A veszélyesnek nem minősülő munkaeszköznél ellenőrző felülvizsgálat elvégzése szükséges a szerelést követően az
üzemeltetés megkezdését megelőzően, és új munkahelyen történő felállítását megelőzően, ha a munkaeszköz biztonsága
függhet a szerelés körülményeitől. - a szerelést követően és az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint - ha a
munkaeszközön végeztek szerelési munkát A felülvizsgálat megállapításait, a megtett intézkedéseket jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
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Év

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Baleset nyilvántartási száma a területi egységnél :
Baleset nyilvántartási száma központi sorszám:

Hó

Sorszám

2 0 1
2 0 1

Adatlap baleset kivizsgálásához. Munkabaleseti nyilvántartás.
Az alábbi adatok az 1993. évi XCIII. tv a munkavédelemről 64.§ (1) bekezdésében szereplő kivizsgáláshoz szükségesek.
A sérült neve:
TAJ-száma
Születési neve:
Anyja neve:
Születési helye:
Születési év, hó, nap:
Állampolgársága: 0 ismeretlen állampolgárságú; 1 magyar (belföldi ) ; 2 Nem belföldi,de
Neme: férfi / nő
EU-tagállamból való; 3 nem belföldi és EU-tagállamon kívüli
Lakcíme (irányítószámmal. Lakcímet igazoló hatósági igazolványba bejegyzett lakóhely) (
Foglalkozása, munkaköre: FEOR
Alkalmazotti viszonya: (munkaviszony jellege, foglalkoztatási viszony tartama, munkaidő mértéke)
Ismeretlen;
Önfoglalkoztató,
Munkavállaló,
Családi dolgozó,
Tanuló,
Egyéb alkalmazotti státusz
Munkatapasztalat az adott munkakörben a munkáltatónál
év
hó
A baleset időpontja: 201 év
hó
nap
óra
perc
A sérülés a munkavégzés hányadik órájában történt
A sérülés típusa, sérült testrész:
A szervezeti egység neve, címe,
A baleset helyszínének címe, helye:
A baleset körülményeinek leírása. Munkahelyi környezet (a sérülés helyszínének megnevezése, padlóburkolat állapota, megvilágítás
minősége stb.. Munkafolyamat. A baleset előzményei, a sérült tevékenysége a balesetet megelőzően, a baleset bekövetkezésekor. A sérülést okozó
körülmények, anyag. Személyi tényező.

A sérült ellátására tett intézkedés (pl. helyszíni elsősegélynyújtás, orvosi ellátás, )
…………………………………………………………………………………………………...
sérüléskor milyen egyéni védőeszközöket alkalmazott a munkavállaló:…………………..

A

…………………………………………………………………………………………………...
A sérülés napján a sérült munkaidejének kezdete:……óra……perc, vége:…..óra……perc.
A sérült folytatta-e a munkáját:
I. Tanú:

igen

Neve:………………………………………...
Elérhetősége (munkahelyi )

Az adatlapot kitöltő neve, munkaköre, aláírása.
Munkahelyi elérhetősége

nem
II. Tanú:
Neve:………………………………………...
Elérhetősége (munkahelyi )

.............................................................
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20. sz. melléklet

Év

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Baleset nyilvántartási száma:

Hó

Sorszám

2 0 1

Jegyzőkönyv
Készült: a Szegedi Tudományegyetem .………………………………………..........................
(Kar, szervezeti egység) hivatalos helyiségében 201.….év.………………….hó…….napján.
Jelen vannak:

Munkavállaló:….…
Munkahelyi vezető:
Jegyzőkönyvvezető

Tárgy:
vizsgálata.

munkavállaló

bekövetkezett baleset körülményeinek

Az esemény leírása, a sérülés körülményei:
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... ....................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. ............
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... ....................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. ............
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
k.m.f.
………………………….
munkavállaló
A munkáltató a balesetet:

………………………….
munkahelyi vezető

………………………….
jegyzőkönyvvezető

munkabalesetnek
üzemi (úti) balesetnek
egyéb balesetnek tekinti.
..........................................
munkáltató
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A KIEGÉSZÍTŐ MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOK
TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A munkavédelmi egységek kiegészítő munkavédelmi előírásokat kötelesek készíteni, illetve a meglévőket felülvizsgálni az
érvényes jogszabályi előírások tükrében. Az előírások az MVSZ-el együtt képezik az egységre vonatkozó munkavédelmi
szabályokat, ezért azok csak az egységre vonatkozó speciális szabályokat tartalmazzák.
Tartalmi követelmények:
- Az egységre vonatkozó munkabiztonsági előírásokat az ott folyó tevékenység jellemzőinek figyelembe vételével kell
megállapítani. A kidolgozásnál tekintetbe kell venni a tevékenységhez használt gépek és berendezések műszaki
dokumentációjában foglalt utasításokat (gépek karbantartása, kezelése, javítása, tisztítása, felújítása, felülvizsgálata,
anyagmozgatás, anyagok tárolása és kezelése stb.), veszélyes vegyi anyagok biztonsági adatlapjának előírásait, a
technológia sajátos jellemzőit. Előnyben kell részesíteni a kollektív védőeszközöket, műszaki megoldásokat (emberi
tévedés kiiktatása), a tudomány és technika vívmányinak felhasználását;
- Az egyéni védőeszközök jegyzékét és használatukra vonatkozó utasításokat;
- Az időszakos munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatok rendjét munkakörökre (személyekre) lebontva;
- A fertőtlenítőszerek és fertőtlenítési eljárások aktualizált listáját, illetve protokolljait.
- Tartalmazza a kockázatértékelés ill. felülvizsgálat során készült, az egészségkárosító kockázati körülmények között
történő foglalkoztatással járó munkakörök felsorolását,
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22. sz. melléklet

Legfontosabb munkavédelmi jogszabályok













1991. évi XI. törvény az az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről.
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
19931993. évi XLVIII. törvény a bányászatról
. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről
1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
2011. évi CXXVIII. Törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
2003. évi XXI. törvény az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük
való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról
 2004. évi XLV. törvény az európai részvénytársaságról
 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról
 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól
MUNKAVÉDELMI RENDELKEZÉSEK









2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet
18/2008 (XII.3. ) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális
szintjéről
4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során
megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek
minimális szintjéről
Hatály: 2004. május 1.
16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI RENDELKEZÉSEK
 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról
 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról
 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és
kivizsgálásáról
 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
véleményezéséről
 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális
egészségi és biztonsági követelményeiről
 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági
követelményeiről
 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről
 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának
minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott
egészségkárosodások megelőzéséről
 41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel
kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes
eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
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66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és
biztonsági követelményekről
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
30/2001. (X. 3.) EüM rendelet a külső munkavállalók munkahelyi sugárvédelméről

ÁGAZATI, SZAKMAI MUNKAVÉDELMI RENDELKEZÉSEK, SZABÁLYZATOK
 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról
 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló
szabályzatok kiadásáról
 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról
 30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról
 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról
 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról
 35/1997. (XII. 5.) MKM rendelet a Színházművészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról
 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról
 14/1998. (XI. 27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról
 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki
biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról
 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról
 12/2000. (VI. 15.) NKÖM rendelet a Televízió és Mozgófilm Felvételi és Közvetítési Biztonsági Szabályzat
kiadásáról
 4/2001. (II. 23.) GM rendelet a bányaüzemekben megvalósítandó biztonsági és egészségvédelmi követelmények
minimális szintjéről
 16/2001. (III. 3.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról
 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és
megfelelőség tanúsításáról
 108/2001. (XII. 23.) FVM–GM együttes rendelet a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének
tanúsításáról
 3/2003. (III. 11.) FMM–ESZCSM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő
munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről
 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról .
 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról
 63/2004. (IV.27) GKM rendelet a nyomástartó és töltőlétesítmények Műszaki biztonsági Hatósági Felügyletéről
 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről
 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági
felülvizsgálatáról
 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról
 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről
 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló
szabályzatok kiadásáról 3. számú melléklet a 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelethez Gépjárműjavítás Biztonsági
Szabályzata
 22/2010. (V. 7.) EüM rendelet a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó
minimális egészségi és biztonsági követelményekről
 63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendelet a 0 Hz-300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és
elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről
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Polgári Védelmi Szabályzat
2011. évi CXXVIII. törvény
a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról
Az új katasztrófavédelmi törvény meghatározza az Alaptörvényben is nevesített polgári védelmi
kötelezettséget, és, kiegészíti a katasztrófavédelmi feladatok ellátásával, lefekteti – a személyesen
teljesítendő, illetve vagyoni szolgáltatás területén – e kötelezettség részletszabályait.
A polgári védelmi törvény alapján a Szegedi Tudományegyetemre (továbbiakban: Egyetem) a következő
polgári védelmi feladatok hárulnak:

I. AZ EGYETEM POLGÁRI VÉDELMI FELADATAI
1.
Az egyetemi alkalmazottak, a hallgatók és az Egyetem által szervezett posztgraduális képzésben
résztvevők (továbbiakban: hallgatók) polgári védelmi felkészítése, ismereteik folyamatos szinten tartása és
a betegek, látogatók tájékoztatása a védekezés során irányadó magatartási szabályokról. Ennek keretében
az alkalmazottakat az általános polgári védelmi felkészítés, a hallgatókat az Egyetem tantervébe beépített
polgári védelmi felkészítés, valamint a tantárgyakhoz köthet" szakmai felkészítés során, a betegeket és a
látogatókat csak egy kialakult veszélyhelyzet esetén tájékoztatás formájában kell felkészíteni.
2.
A Rektor és a Kancellár a területileg illetékes polgármester által kiadott hatósági határozatban
megjelölt, polgári védelmi kötelezettségen alapuló munkahelyi polgári védelmi szervezetet hoz létre.
Kijelöli a munkahelyi polgári védelmi szervezet tagjait, akik részére az állandó lakhelyük szerint illetékes
polgármester adja ki a polgári védelmi beosztásukra vonatkozó hatósági határozatot.
3.
A Gazdasági Szervezet Főigazgatója gondoskodik a munkahelyi polgári védelmi szervezetek
működéséhez szükséges anyagi készletek, eszközök biztosításáról, időleges pótlásáról.
4.
A Védelmi Iroda tervezi és szervezi munkahelyi polgári védelmi szervezetek felkészítését,
gyakoroltatását.
A külön határozattal kijelölt területi, települési polgári védelmi szervezet felszerelését, felkészítését,
gyakoroltatását és az alkalmazásának költségeit a kijelöl" hatóságok biztosítják.
5.
A Rektor és a Kancellár szabályozza a veszélyhelyzetben szükséges riasztás és tájékoztatás rendjét.
A területileg különálló épületekben a kijelölt polgári védelmi megbízottak kötelesek a riasztás és a
tájékoztatás személyi és technikai feltételeit biztosítani. A feladat végrehajtására riasztó és tájékoztató
szakalegységet kell létrehozni.
6.
Az egyéni védőeszközökkel történő ellátás kétirányú ellátási rendszert igényel. Az egyik a polgári
védelmi munkahelyi szervezetek felszerelése a feladat végrehajtásához szükséges védőeszközökkel, a
másik irány a dolgozói, hallgatói állomány személyi védelmének biztosítása, amelyet alapvetően menekülő
védőeszközökkel (menekülőkámzsa), vagy elzárkózással kell megoldani. Az egyéni védőeszközök
kiosztása, a védett helyiségek kialakítása, anyagi, technikai feltételek biztosítása érdekében ellátó
szakosított alegységet kell szervezni.
7.
Az alkalmazottak, a hallgatói állomány és a betegek óvóhelyi védelmét elsősorban szükség
óvóhelyeken, illetve elzárkózással kell megoldani.
8.
A kitelepítés (kimenekítés) feladatait a területileg különálló épületekben az aktuális területi
veszélyeztetettség figyelembevételével kell megtervezni. A kitelepítés (kimenekítés) végrehajtásakor
gondoskodni kell az alkalmazotti állomány, a hallgatók, továbbá az ápolók, (látogató) hozzátartozók
veszélyeztetett területről történő kivonásáról, továbbá a betegek szakszer, kiszállításáról és a további
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gyógykezelés biztosításáról. Az alkalmazotti és a hallgatói állomány részére befogadási helyről nem kell
gondoskodni. A kitelepítési (kimenekítés) feladatot épületenként a Védelmi Iroda szakmai segítségével kell
tervezni, és a létrehozott kitelepítési-elhelyezési részleg bevonásával kell végrehajtani.
9.
A létfenntartáshoz nélkülözhetetlen anyagi javak közül alapvetően az élelmiszer- és
gyógyszerkészletek megelőző radiológiai, biológiai, vegyi (továbbiakban: rbv) védelmét meg kell tervezni,
és a szükséges szinten kialakítani, melynek végrehajtásában az OSJR részleg vesz részt. 10. Az elsötétítés
és fényálcázás tervezése, előkészítése az SZTE Létesítménygazdálkodási Igazgatóság Logisztikai
Beszerzési Iroda feladata. Ennek központi vezéreléssel történő végre-hajtása épületenként történik.
11.
Az alkalmazottak, a hallgatói állomány és a betegek mentése és a kárelhárítás vonatkozásában
elsősorban a romosodott épületekben lévő személyek felkutatása, mentése érdekében műszaki mentő
szakalegységet kell megszervezni, figyelemmel a külső mentőerők bevonására. Külső mentő erőket a
területileg illetékes polgári védelmi kirendeltségek biztosítják kárfelszámolás esetén. Az Egyetem
munkahelyi polgári védelmi szervezeteit olyan számvetéssel kell létrehozni, hogy azok biztosítsák a
felderítés, a mentés és mentesítés, az elsősegélynyújtás, illetve az ezzel összefüggő elsődleges helyreállítási
feladatok megoldását.
12.
A polgári védelmi tervező-szervező munka alapvető célja az Egyetem önvédelmét biztosító
védelmi lehetőségek és módszerek feltárása, tervekben történő rögzítése, a polgári védelmi szervezetek
készleteinek biztosítása, a polgári védelmi felkészítés minden területre vonatkozó előkészítése és
végrehajtása. A tervező munka keretében kell az épületek veszélyeztetettségi felmérését és elemzését
végrehajtani és azt évenként pontosítani.
11. Az Egyetem tudományos-kulturális értékeinek védelmét, azok biztonságos elhelyezését, esetleges
kimenekítését az erre a célra létrehozott kulturális javakat mentő részleg végzi.
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II. AZ EGYETEMI VEZETŐK POLGÁRI VÉDELMI FELADATAI
II.1. A Rektor és a Kancellár
Hatósági határozat alapján, mint a polgári szerv vezetői felelősek a szervezet védekezési feladatainak
ellátásáért. Ennek keretében:
•
hatósági határozat alapján polgári védelmi kötelezettségen alapuló munkahelyi polgári védelmi
szervezetet hoznak létre, kijelölik a munkahelyi polgári védelmi szervezet tagjait, és beosztásuk esetén
gondoskodnak a felkészítésükről, valamint a szervezet működtetéséről;
•
az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában gondoskodnak a polgári védelmi
tevékenység szervezeti kereteinek és végrehajtási rendjének meghatározásáról;
•
szervezik és irányítják az alkalmazottak és a hallgatók polgári védelmi felkészítését, valamint a
betegek tájékoztatását;
•
gondoskodnak a létfenntartáshoz nélkülözhetetlen anyagi javak (különösen élelmiszer,
gyógyszer) műszaki-technikai, valamint rbv megelőző védelméről;
•
működési területükön kívül közreműködnek a károk csökkentésében, valamint gondoskodnak a
mentéshez szükséges halaszthatatlan munkák elvégeztetéséről;
•
gondoskodnak az alkalmazottak, a hallgatók és a betegek védelmét szolgáló egyéni
védőeszközök biztosításáról, a település polgári védelmi besorolása szerinti szükségóvóhelyek
kialakításáról, szükség szerinti kitelepítéséről, kimenekítéséről;
•
gondoskodnak a megkülönböztetett védelmet igénylő kulturális javak kijelöléséről, minősített
időszaki védett tárolásáról és szállításáról, valamint az e feladatot végzők felkészítéséről;
•
elkészíttetik az Egyetem veszélyeztetettségének megfelelő polgári védelmi tervet, majd a
területi polgári védelmi szervvel történő egyeztetés után azt jóváhagyják;
•
gondoskodnak az Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszerbe kijelölt egyetemi
intézetekben létrehozott radiológiai mérőlaboratórium működtetéséről, fejlesztéséről, a
nukleárisbaleset-elhárítás során e laboratóriumokban tevékenykedők felkészítéséről;
•
• a polgári védelmi feladatok végrehajtásáról éves tájékoztatót készítenek.
II.2. Rektor-helyettesek
A rektor-helyettesek a rektor és a kancellár polgári védelmi feladatait vagy egy részét eseti vagy
rendszeres jelleggel a rektortól átruházott hatáskörben látják el.
II.3. Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Főigazgató
• felügyeli a polgári védelmi intézkedések és eljárások jogi szakszerűségét;
• vezeti az Egyetem Veszélyhelyzeti Operatív Csoportját (továbbiakban VOCS);
• felügyeli, segíti és irányítja a Védelmi Iroda polgári védelmi tevékenységét;
• indokolt esetben a polgári védelemmel összefüggő kérdésekről a nyilvánosság részére az Egyetem
nevében tájékoztatást ad, kijelöli a távollétében tájékoztatást adó munkatársat.

II.4. Gazdasági Szervezet Főigazgatója.
A költségvetésből, az Egyetem rendelkezésére bocsátott költségkeretből és más forrásból biztosítja a
polgári védelmi feladatok ellátásához szükséges anyagi, pénzügyi feltételeket.
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II.5. Dékánok
Gondoskodnak arról, hogy a magyar és idegen nyelven tanuló nappali tagozatos hallgatók polgári
védelmi felkészítéséhez szükséges ismeretanyagot a tanterv tartalmazza.
A nappali tagozatos hallgatók, valamint a posztgraduális képzésben résztvevők tantervében szereplő
tantárgyak oktatásánál gondoskodni kell a katasztrófavédelmi, egészségügyi speciális eljárások
ismertetésének beépítéséről (radiológiai, vegyi sérülések stb. ellátási feladatai).
Az Egyetem által szervezett posztgraduális képzés keretei között a katasztrófavédelmi, egészségügyi
speciális ismeretek szinten tartásánál, illetve az újabb ismeretek elsajátításánál a hallgatók és az
alkalmazottak polgári védelmi felkészítése elsősorban a természeti csapások, ipari balesetek elleni
védekezéshez, a tömeges sérülést okozó balesetek következményeinek felszámolásához szükséges
ismeretek átadásával történjen. Így ezen ismeretek elsajátítása a szakorvosok (szakgyógyszerészek,
szak fogorvosok) részére szaktovábbképzés (rezidensképzés), illetve a kötelezően előírt credit
pontrendszeren alapuló szaktovábbképzés keretében kerüljön sor. A Mezőgazdasági Kar
(Hódmezővásárhely) Dékán felelős az irányítása alá tartozó szervezetek/egységek polgári védelmi
feladatainak tervezéséért, szervezéséért és végrehajtásáért.
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III. INTÉZET-, KLINIKAIGAZGATÓ, TANSZÉKVEZETŐ,
SZERVEZETI EGYSÉG VEZETŐ POLGÁRI VÉDELMI FELADATAI
•
Polgári védelmi szervezetbe való beosztása esetén részt vesz a felkészítést szolgáló képzésen és
gyakorlaton;
•
működési területén biztosítja a polgári védelmi feladatok végzésére beosztott alkalmazottak
felkészítését és gyakorlását;
•
működési területén biztosítja a riasztáshoz és berendeléshez szükséges híradó eszközök,
berendezések használatát;
•
működési területén gondoskodik arról, hogy az alkalmazottak megismerjék a katasztrófa esetén
a mentésre, valamint a károk enyhítésére vonatkozó rendszabályokat, a katasztrófavédelemben
résztvevők feladataira vonatkozó terveket, valamint módjuk legyen azt gyakorolni;
•
a fentieken túlmenően a klinikaigazgatók szervezik és irányítják a betegek kimenekítését,
továbbá gondoskodnak a betegek veszélyhelyzeti tájékoztatásáról, a katasztrófa esetén foganatosítandó
magatartási szabályok betartásáról, illetve betartatásáról;
•
a klinikaigazgatók biztosítják a járóképtelen betegek – az Országos Mentőszolgálattal
együttműködésben történő elszállításához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Megszervezik a
nem mobilizálható orvostechnikai eszközökhöz kötött betegekkel kapcsolatos feladatokat.
Ellenőriztetik a betegek azonosíthatóságát, valamint a folyamatos kezeléshez szükséges dokumentáció
rendelkezésre állását biztosító intézkedéseket.
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IV. AZ EGYETEM POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETÉNEK
FELADATAI
IV.1. Védelmi Iroda vezetője
• ellátja a polgári védelmi előadó munkáltatói feladatait
• részt vesz az VOCS munkájában, összehangolja a védelmi terület szakembereinek tevékenységét;
• biztosítja az oktatáshoz és kiképzéshez a személyi és tárgyi feltételeket, gondoskodik a gyakorlatok
megtartásáról;
• meghatározza a polgári védelmi célú eszközök, anyagok, védőfelszerelések mennyiségét, tervezi a
beszerzési igényeket, meghatározza az ellátáson belüli prioritásokat;
• gondoskodik a polgári védelmi eszközök megfelelő tárolásáról, karbantartásáról, szükség szerinti
selejtezéséről.

IV.2. Polgári védelmi előadó
(a Védelmi Iroda vezetője látja el a beosztást)
• elkészíti a szükséges polgári védelmi terveket, nyilvántartja, szükség szerint módosítja;
• megszervezi és megtartja a dolgozók oktatását, részt vesz a polgári védelmi szervezetbe beosztottak
kiképzésében;
• oktatási és kiképzési tematikát készít;
• gondoskodik a polgári védelmi nyilvántartások elkészítéséről, módosításáról, az adatvédelmi
rendelkezések betartásával;
• tagja, szervező előadója a VOCS-nak;

V. AZ EGYETEM MUNKAHELYI POLGÁRI VÉDELMI
SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI
V.1. Irányító szervek
V.1.1. Központi irányító szervek
a) Parancsnokság
Az Egyetem polgári védelmi szervezet vezetői a rektor és a kancellár.
A polgári védelmi szervezet helyettes vezetője az Egyetem általános rektor-helyettese.
Tagjai: – rektor,
– kancellár
– általános rektor-helyettes,
– gazdasági szervezet főigazgatója.
Az Egyetem munkahelyi polgári védelmi szervezet vezetői irányítják a polgári védelmi tevékenységet.
Meghatározzák a polgári védelmi szervezet összetételét és intézkednek az alegységek megalakítására a
beosztott személyek kijelölésére.
Gondoskodnak a polgári védelemre vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelmények
érvényre juttatásáról, végrehajtásáról, továbbá az Oktatási Minisztérium és az Egészségügyi
Minisztérium által kiadott irányelvekben előírt feladatok végrehajtásáról.
A rektor és a kancellár által meghatározott feladatok végrehajtását békeidőszakban és a készenlétbe
helyezés időszakában az igazgatásszervezési és szolgáltatási főigazgató folyamatosan és rendszeresen
ellenőrzi a Védelmi Iroda útján.
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b) Veszélyhelyzeti Operatív Csoport
(9 fő)
Vezetője az egyetem igazgatásszervezési és szolgáltatási főigazgatója.
Tagjai: – az Egyetem polgári védelmi parancsnokság tagjai,
– a Létesítménygazdálkodási Igazgató,
– a Védelmi Iroda vezetője,
– a Tűzvédelmi munkatárs,
– a Sugárvédelmi szolgálatvezető
– a Környezetvédelmi munkatárs
Az Egyetem polgári védelmi szervezetének készenlétbe helyezés időszakában a csoport kiegészül:
– a veszélyeztetett terület(ek) vagy kárhely(ek) vezetőivel és a polgári védelmi megbízottakkal.
A VOCS feladatainak békeidőszaki napi operatív részét a Védelmi Iroda polgári védelmi
beosztású munkatársa látja el, munkaköri leírásának megfelelően.
A VOCS feladatai:
• kidolgozza a polgári védelmi szervezet szervezési és működési szabályzatát;
• felméri az Egyetem környezetében található esetleges veszélyes ipari üzemeket és veszélyeztetettségi
gócokat;
• javaslatot tesz az Egyetem munkahelyi polgári védelmi szervezetének összetételére;
• kidolgozza a polgári védelmi állomány táblázatot és jóváhagyás után szakmai igények alapján
megszervezi az egyes részlegeket, kijelöli a parancsnokot;
• folyamatosan gondoskodik a szervezett alegységek feltöltésének naprakészségéről, évenként a
szükséges személycseréket végrehajtja;
• gondoskodik a részlegek rendszeres kiképzéséről továbbképzéséről;
• a kiképzésekhez biztosítja a szakképzett előadókat;
• a polgári védelmi szervezetbe be nem osztott alkalmazottak felkészítését folyamatosan szervezi, és
gondoskodik – a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás keretén belül – azok kiképzéséről a
katasztrófa-helyzetben végrehajtandó feladataik elsajátítása céljából;
• határozat alapján, a létrehozott polgári védelmi szervezetek részére kidolgozza és naprakészen tartja
a veszélyhelyzeti és az általános polgári védelmi terveket;
• gondoskodik az egyéni védőeszközök beszerzéséről
• ellátja a polgári védelem pénzügyi és anyaggazdálkodási feladatait;
• kijelöli a polgári védelmi alegységek részére a lehetőség szerinti védett gyülekezési helyeket, illetve
elhelyezési körleteket;
• megszervezi a részlegek személyi állománya szükség szerinti riasztási rendszerét;
• meghatározza a részlegek békeidőszaki, illetve felkészítési (oktatási, gyakoroltatási) feladatait.
A VOCS operatív feladatokat ellátó tagjai folyamatosan kapcsolatot tartanak:
• az Oktatási Minisztérium Közgazdasági és Biztonságszervezési Osztályával;
• az Egészségügyi Minisztérium VII. Szervezési Irodájával;
• a területi Polgári Védelmi Kirendeltségekkel.
c) Riasztó-értesítő, híradó, tájékoztató ügyeleti részleg
(5 fő)
Az ügyeleti szolgálat veszélyhelyzet esetén kerül felállításra. Működési helye:
SZTE Központi Rendészeti Ügyelet (Szeged, Tisza Lajos krt. 47.).
Feladata:
• Végrehajtja a szervezetbe beosztottak riasztását;
• Egyetem épületeiben bekövetkezett rendkívüli események (katasztrófák) által veszélyeztetett
alkalmazottak riasztását, tájékoztatását;
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• Készenlétbe helyezés esetén a szükséges kapcsolat fenntartását a felettes polgári védelmi
szervezetekkel.

Munkaidőn kívül a riasztási-értesítési feladatokat az intézeteknél működő portaszolgálatok – a
részükre letétbe helyezett intézkedés alapján – látja el.
V.1.2. Helyi irányító szervek

A polgári védelmi és katasztrófa elhárítási feladatok irányítására, a védelem szervezés központi
végrehajtására a következő szervezeti csoportosítás kialakítása szükséges:
1. Rektori Hivatal
2. Központi oktatási és az oktatást segítő egységek
3. Kollégiumok
4. Állam- és Jogtudományi Kar
5. Általános Orvostudományi Kar
6. Bölcsészettudományi Kar
7. Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
8. Fogorvostudományi Kar
9. Gazdaságtudományi Kar
10. Gyógyszerésztudományi Kar
11. Mezőgazdasági Kar (Hódmezővásárhely)
12. Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
13. Zeneművészeti Kar
14. Mérnöki Kar
15. Természettudományi és Informatikai Kar

Felhatalmazást kap a VOCS, hogy a szervezeti egységeknél történő változásoknak megfelelően a
szervezeti csoportosítást a tényleges állapotnak megfelelően, szükség esetén módosítsa. Az
intézmények (épületek) polgári védelmi megbízotti feladatait a tűzvédelmi megbízottak látják el
Az Egyetem polgári védelmi szervezetében az alábbi részlegek kerülnek létrehozásra:
• Riasztó-tájékoztató részleg
5 fő
•
Összevont mentő-elsősegélynyújtó részleg 24 fő
ezen belül:
– OSJR részleg
4 fő
– műszaki mentő részleg
6 fő
elsősegélynyújtó részleg
2 fő
– ellátó részleg
4 fő
– kitelepítési-elhelyezési részleg
6 fő
– kulturális javak mentő részlege
2 fő

V.2. A polgári védelmi szervezetek működési szabályai
V.2.1. A készenlétbe helyezés általános feladatai
Az Egyetem polgári védelmi vezetőinek utasítása alapján a VOCS elrendeli, illetve intézkedik:
• a polgári védelmi részlegek készenlétbe helyezésére,
• kiosztja részükre az egyéni védőeszközöket,
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• összehívja az állományt a kijelölt gyülekezési körletbe, és eligazítás keretében a kialakult helyzet
alapján meghatározza részükre a végrehajtandó feladatokat,
• megszervezi a nélkülözhetetlenül fontos orvosi műszerek, egészségügyi anyagok védett
elhelyezését,
• meghatározza a részlegek közötti híradó összeköttetés rendjét,
• a mentés végrehajtása érdekében igénybe veszi az Egyetem szakfelszereléseit és egyéb műszaki
eszközeit,
• meghatározza a mentési munka sorrendjét és irányítja az Egyetemen belüli mentő-mentesítő
munkákat,
• amennyiben a helyi védelemre szervezett polgári védelmi részlegek a mentő-mentesítő feladatokat
nem tudják megoldani, úgy az VOCS vezetője kérheti a polgári védelmi kirendeltség segítségét.

V.2.2. A munkahelyi polgári védelmi részlegek feladatai
•
A riasztó-tájékoztató részleg: gondoskodik a veszélyeztetett telepen
alkalmazottak, hallgatók riasztásáról, az érintett területen lévő betegek tájékoztatásáról.

tartózkodó

•
Összevont mentő-elsősegélynyújtó részleg: a mentést és kárfelszámolást végző részlegbe
tartozik az OSJR részleg, a Műszaki mentő részleg, az Elsősegélynyújtó részleg.
A részleg vezetője:
– a VOCS intézkedése alapján megszervezi és végrehajtja a kárterület felderítését,
– meghatározza az egyes alegységek szakmai feladatait, és megkezdi azok végrehajtását.
A kialakult helyzet alapján részt vesz:
– a sérültek elsősegélyben való részesítésében, szállításában,
– a betegek kiszállításában,
– a romok alóli mentésben,
– a romok eltakarításában,
– a közmű helyreállítási munkák végrehajtásában,
– az ideiglenes helyreállítási munkákban,
– a személyek, járművek, anyagok mentésében,
– a terület rbv felderítésében és mentesítésében.
• Kitelepítési-elhelyezési részleg:
Feladata a katasztrófák közvetlen, vagy közvetett hatásainak kitett alkalmazottak, hallgatók és a
betegek kitelepítésének, esetleges kimenekítésének megszervezése, irányítása.

V.2.3. A polgári védelmi vezető, a VOCS tagjai, a részleg parancsnokok kötelezettségei és
feladatai
• Az Egyetem rektora és kancellárja, mint a polgári védelmi vezetők, felelősek:
– a pv szervezetek létrehozásáért,
– a pv szervezetbe beosztott állomány folyamatos felkészítéséért,
– a pv szervezetbe be nem osztott alkalmazottak oktatásáért,
– katasztrófa esetén a feladatok szakszerű végrehajtásáért,
– a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatok érvényesítéséért,
– a szükséges védőeszközök biztosításáért,
– meghatározzák a hatóság által kiadott intézkedések végrehajtásának rendjét,
rendkívüli állapot idején szükséges munkaerő-meghagyásról.
• VOCS és annak vezetője
Az Egyetem polgári védelmi vezetőinek közvetlen alárendeltségébe tartozik.

– intézkednek a
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Feladatai:
– közvetlenül szervezi az alegységeket a jóváhagyott „Állománytábla” alapján,
– gondoskodik a polgári védelmi alegységek feltöltöttségének naprakészségéről,
– megszervezi a polgári védelmi beosztottak szakmai felkészítését, kiképzését,
– készenlétbe helyezés időszakában intézkedik a polgári védelmi alegységek készenlétbe helyezésére
és intézkedik a mentő-mentesítő feladatok végrehajtására,
– a fentieken kívül végrehajtja, ill. végrehajtatja mindazon feladatokat, melyeket a polgári védelemi
szervezet vezetői részére meghatároznak.
• Részlegek parancsnokai közvetlenül a VOCS vezetőjének vannak alárendelve.
Feladatuk:
– a részleg szervezésében való részvétel, javaslattétel a személyi állomány összetételére,
– közvetlenül felkészítik a beosztott állományt egy katasztrófa helyzetben végrehajtandó
szakfeladataikra,
– részt vesznek a gyülekezési körletek kijelölésében,
– készenlétbe helyezéskor eligazítják az állományt, kiosztják az egyéni védőfelszerelést, és
szakfelszerelést,
– kárterületen irányítják a beosztott állomány tevékenységét, – szükség esetén segítséget kérnek a
feladat végrehajtásához, – megszervezik a részlegek közötti együttműködést.
A részlegek parancsnokainak alapvető feladata, hogy a kárfelszámolás után a legrövidebb időn belül
alkalmassá tegyék a részleget esetleges ismételt feladatok végrehajtására.

VI. A POLGÁRI VÉDELMI FELKÉSZÍTÉS SZABÁLYAI
VI.1. Az Egyetem alkalmazottainak felkészítése
Az Egyetem alkalmazottainak felkészítését a Védelmi Iroda által kidolgozott tematika alapján,
évenként 2 óra időtartamban, a tűzvédelmi tervek végrehajtásának gyakorlásával egy időben kell
végezni. A felkészítés fő iránya az adott szervezeti egység védekezési feladatainak megismertetése, a
veszélyhelyzetben végrehajtandó tevékenység szükséges mértékben történő gyakoroltatása. A
felkészülés időpontját a munkahelyi vezetők tervezik.
VI.2. A hallgatói állomány felkészítése
A hallgatói állomány felkészítése elsődlegesen az általános polgári védelmi felkészítésre irányul. A
felkészítést meghívott előadók bevonásával kell tervezni. A felkészítés során a polgári védelem és a
katasztrófa-védelem jogi-szervezeti és tevékenységi rendszerének általános szint, megismerését kell
célul kitűzni. A karok vizsgálják meg azt a lehetőséget, hogy a tantárgyak anyagát milyen módon lehet
alkalmassá tenni, esetleg kiegészíteni olyan ismeretekkel, amelyek a polgári védelmi és a
katasztrófavédelmi egészségügyi szakismeretek kialakítását szolgálják. Az ezzel kapcsolatos
elgondolást a tantervi tematikában kell rögzíteni.
VI.3. Rezidens- és posztgraduális képzés
a)
A rezidensképzés tematikájába – az alapszakterülettől függetlenül – beépítésre kerül kétnapos
elméleti-gyakorlati képzés, mely a korábban elsajátított polgári védelmi ismeretek szinten tartásáról,
valamint az újabb katasztrófavédelmi, egészségügyi és speciális ismeretek elsajátításáról gondoskodik.
b)
A posztgraduális szaktovábbképzés credit pontrendszerében a szakterülettől függetlenül
beépítésre kerül a polgári védelmi, katasztrófavédelmi, egészségügyi és speciális ismeretek
aktualizálását célzó kötelező jellegű továbbképzés.
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VI.4. A betegek és a látogatók tájékoztatása
A betegeket és a látogatókat a kialakult veszélyhelyzet esetén tájékoztatni kell az elvárt magatartási
szabályokról. A tájékoztatást az egészségügyi szakszemélyzetnek kell elvégezni.

VII. POLGÁRI VÉDELMI GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAI
1.
A Polgári Védelmi Törvény szerint az Egyetem rektora és kancellárja gondoskodik az
alkalmazottak – kimenekítés esetén a betegek – védelmét szolgáló védelmi eszközök és felszerelések
biztosításáról. A védelmi feladat ellátásával kapcsolatban felmerülő kiadásokat a gazdasági szervezet
főigazgatója költségként tervezi meg.
2.
A 21/1998.(XII. 27.) EüM. rendelet 9. § által meghatározott feladatok teljesítéséhez szükséges
költségek fedezetét biztosítani kell.
3.
Az Egyetem munkahelyi polgári védelmi szervezetei létrehozásával, működtetésével és
felszerelésével kapcsolatos költségek tervezésekor külön kell szerepeltetni a szervezetek felszerelései
beszerzésének, karbantartásának költségeit, a felkészítés és gyakoroltatás, illetve a saját hatáskörben
elrendelt alkalmazás költségeit.
4.
A polgári védelmi szervezetbe be nem osztott alkalmazottak, továbbá a hallgatók felkészítési
költségeit az oktatási költségek között kell tervezni.
5.
Az elégséges védelmi szint eléréséhez szükséges anyagok, eszközök beszerzését a gazdasági
szervezet főigazgatójával, a létesítménygazdálkodási igazgató egyetértésben a védelmi irodavezető – a
feladatok rangsorolásának figyelembevételével – tervezi és évenként a költségvetés előkészítésének
időszakában terjeszti azt elő.

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1.
Jelen szabályzatot a Szenátus 2015. év december hó 21. napján hozott 241/2015. számú SZhatározatával elfogadta.
2.
Jelen szabályzat a kihirdetéssel lép hatályba. Kihirdetésnek minősül az Egyetem központi
honlapján történő közzététel (www.u-szeged.hu/szabalyzatok). Rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Szabó Gábor sk.
rektor

Dr. Dömötör Máté sk.
az SZTE kancellárja helyett
általános jogkörben eljáró
igazgatásszervezési és szolgáltatási
főigazgató
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Sugárvédelmi Szabályzat
A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa az atomenergia békés célú alkalmazásáról szóló hatályos
jogszabályok alapján az alábbiakban állapította meg és fogadta el az Egyetem Sugárvédelmi
Szabályzatát.
Az Egyetemi Sugárvédelmi Szabályzatban leírtakat minden sugárveszélyes munkát végző dolgozó
köteles maradéktalanul betartani és betartatni, illetve ha ezen tevékenységekkel kapcsolatosan
hiányosságot, vagy mulasztást tapasztal azt köteles jelenteni az adott terület sugárvédelmi
megbízottjának, akadályoztatása esetén a sugárvédelmi megbízott helyettesének.
A sugárvédelmi megbízott vagy helyettese a hiányosságok és mulasztások megszüntetésére köteles
intézkedéseket tenni és jelenteni az eseményt a Tanszék/Egység vezetőjének.

1. A SUGÁRVÉDELMI SZABÁLYZAT CÉLJA,
FŐBB ALAPELVEI
Az Egyetemi Sugárvédelmi Szabályzat célja, hogy az érvényben levő törvények és rendeletek alapján
összefoglalja azokat a sugárvédelmi szabályokat, melyek betartásával az ionizáló sugárzást kibocsátó
anyagokkal és készülékekkel történő munkavégzés úgy a dolgozó személyzet, mint az azzal
kapcsolatba kerülő környezet számára biztonságos legyen.
Bármely ionizáló sugárforrást alkalmazó tevékenység esetében a dolgozók védelmét és biztonságát
optimalizálni kell annak érdekében, hogy az egyéni dózisok nagysága, a sugárzásnak kitett személyek
száma és a sugárterhelés valószínűsége az ésszerűen elérhető legalacsonyabb szinten maradjon
(ALARA elv – As Low As Reasonable Achievable). Az optimalizáláskor tekintettel kell lenni a
tudományos és technikai adottságok mellett a gazdasági és társadalmi tényezőkre is.
Foglalkozási sugárterhelésnek kell tekinteni bármilyen olyan sugárterhelést – amelyet a munkavállaló,
a Szegedi Tudományegyetem (a továbbiakban, mint munkáltató) felelősségi köréhez tartozó
helyzetekben – munkavégzése során kaphat.

1.1. Sugárvédelemmel kapcsolatos alapfogalmak
atomenergia alkalmazása
radioaktív anyaggal, vagy ionizáló sugárzást létrehozó berendezésekkel kapcsolatos
tevékenység
atomenergia alkalmazója
aki az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos tevékenységet végez
aktivitás (A)
különleges energiaállapotú atommagok (radionuklidok) adott időpontban meghatározott
mennyisége: A = dN/dt,
dN az adott energiaállapotból a dt időintervallum alatt bekövetkező spontán magátalakulások
számának várható értéke
az aktivitás egység
1/ s; az egység neve: becquerel (Bq)
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besugárzás
ionizáló sugárzásnak kitett állapot
dózisegyenérték (H)
a Sugárzás Egységeinek és Mérésének Nemzetközi Bizottsága (ICRU) által, csak bizonyos
sugárvédelmi mérések számára bevezetett, ún. operatív mennyiségek meghatározására használt
mennyiség
dóziskorlát
a külső forrásból és az emberi szervezetbe került radionuklid(ok)tól származó, adott időszakra
vonatkozóan megszabott effektív dózis, illetőleg lekötött effektív dózis vagy az egyenérték
dózis, illetőleg lekötött egyenérték dózis összege, amelyet az ellenőrzött tevékenységből
származó egyéni sugárterhelésnek nem szabad meghaladni
effektív dózis (E)
az emberi test összes szövetére vagy szervére (T) vonatkozó, súlyozott egyenérték dózisok (HT)
összege:
E = Σ wT HT = Σ wT Σ wR DT,R
T

T

R

wT a T szövet vagy szerv súlytényezője, wR az R típusú sugárzás súlytényezője, DT,R az R
sugárzástól származó, T szövetben vagy szervben elnyelt dózis átlagértéke
az effektív dózis egysége
J/ kg; az egység neve: sievert (Sv)
egyenérték dózis (HT)
az R típusú és minőségű sugárzás súlytényezőjével súlyozott, a T szövetben vagy szervben
elnyelt dózis:
H T,R = wR DT,R
wR a sugárzási súlytényező, DT,R a T szövetben vagy szervben elnyelt dózis átlagértéke
HT = Σ wR DT,R
R

az egyenérték dózis egysége
J/ kg; az egység neve: sievert (Sv)
egyenértékdózis teljesítmény (H)
az egyenértékdózis dt idő-intervallum alatti változása
H = dH /dt
az egyenértékdózis teljesítmény egysége
J/kg s; az egység neve: sievert/másodperc (Sv/s)
ellenőrzött terület
olyan terület, amelyre a sugárvédelem vagy radioaktív anyaggal való szennyeződés ellenőrzése
szempontjából külön rendszabályok vonatkoznak, és oda csak a megfelelő kontrollálás mellett
szabad belépni
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elnyelt dózis (D)
az elnyelt dózis az ionizáló sugárzás hatására az anyag egységnyi tömegében elnyelt energiának
(dε) az átlagértéke:
D = d ε /dm
az elnyelt dózis egysége
J/ kg; az egység neve: gray (Gy)
.

elnyelt dózisteljesítmény (D)
az elnyelt dózis dt idő-intervallum alatti változása
.

D = dD/ dt
az elnyelt dózisteljesítmény egysége
J/ kg s; az egység neve: gray/ másodperc (Gy/ s)
engedélyes
az atomenergia alkalmazói közül, aki hatósági engedéllyel engedélyköteles tevékenységet
végez
ésszerűen elérhető legalacsonyabb szint
a tudományos, technikai, gazdasági és társadalmi adottságok figyelembevételével kialakított, a
nemzetközi elvárásokkal összhangban lévő legkisebb érték
felügyelt terület
olyan terület, amely az ionizáló sugárzás elleni védelem céljából jól meghatározott ellenőrzés
alatt áll
hatósági bizonyítvány
a tulajdonos nevére szóló, az Országos Atomenergia Hivatal által kiállított bizonyítvány;
sugárforrást átadni, temetni csak ennek birtokában lehet
ionizáló sugárzás
olyan, foton vagy korpuszkuláris sugárzás, amely a közeggel való kölcsönhatása során
közvetlenül vagy közvetve, ionpárokat hoz létre
ionizáló sugárzást létrehozó berendezés
olyan berendezés, amely külső energia vagy radioaktív anyag felhasználásával ionizáló
sugárzás keltésére és kibocsátására alkalmas
kivizsgálási szint
dozimetriai vagy sugárvédelmi mennyiségben kifejezett valós vagy potenciális sugárterhelés
értéke, amelynek elérése vagy meghaladása esetén a sugárterhelés kialakulásának körülményeit
megfelelő eljárással tisztázni szükséges
mentességi szint
külön jogszabályban megállapított aktivitás koncentráció vagy összes aktivitás, amelynél vagy
amely alatt bármely, radionuklidot tartalmazó anyag vagy készítmény mentes az Atomtörvény
hatálya alól
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mesterséges (sugár) forrás
a természetben eredetileg nem fellelhető, ionizáló sugárzást okozó sugárforrás
munkavállaló sugárveszélyes munkahelyen
teljes munkaidőben, vagy részmunkaidőben, illetve időszakosan, a munkáltató számára munkát
végző olyan személy, akinek a foglalkozásával összefüggően sugárvédelemmel kapcsolatosan
elismert jogai és kötelezettségei vannak
műbizonylat
a sugárforrás azonosítása, az országos izotóp-nyilvántartásba történő beléptetése magyar nyelvű
MŰBIZONYLATTAL történik
nyitott sugárforrás
olyan sugárforrás, amely használata során a radioaktív anyag kijuthat a környezetbe és így nem
teljesülnek a zárt sugárforrás jellemző feltételek
radioaktív anyag
a természetben előforduló, vagy mesterségesen előállított bármely anyag, amelynek egy vagy
több összetevője ionizáló sugárzást bocsát ki, valamint az ilyen anyagot tartalmazó készítmény;
Minden anyag tartalmaz kis koncentrációban radioaklidokat, de a sugárvédelmi jogszabályok
radioaktív anyagon csak az atomtörvény (azaz hatósági felügyelet) hatálya alá tartozó
radioaktív anyagot értik. A 124/1997. (VII.18.) Kormány Rendelet szerint nem tartozik az
Atomtörvény hatálya alá az a radioaktív anyag, amelyben lévő radionuklid teljes aktivitása
vagy az anyagban előforduló radionuklid egységnyi tömegre vonatkoztatott aktivitás
koncentrációja nem haladja meg a vonatkozó mentességi aktivitás és mentességi aktivitás
koncentráció szintjét. Az Atomtörvény hatálya alá tehát csak az a radioaktív anyag tartozik,
amelyben lévő radionuklid aktivitása is és aktivitás koncentrációja is meg haladja a vonatkozó
mentességi szintet. A továbbiakban a Szabályzat radioaktív anyagon mindig az atomtörvény
hatálya alá tartozó radioaktív anyagot érti.
radioaktív hulladék
további felhasználásra már nem kerülő olyan radioaktív anyag, amely sugárvédelmi jellemzők
alapján nem kezelhető közönséges hulladékként
radioaktív szennyezés
bármely anyag, felület, személy vagy a környezet szennyeződése radioaktív anyaggal
radionuklid
olyan, az atommagjában meghatározott számú neutront és protont tartalmazó elem, amelynek
az atommagja instabil energiaállapotban van
radionuklid-felvétel (inkorporáció)
a külső környezetből az emberi testbe kerülő radionuklid(ok) aktivitása
sugárforrás
radioaktív anyag, vagy olyan készülék, illetve berendezés, amely ionizáló sugárzást bocsát ki
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sugárterhelésnek kitett munkavállaló
olyan, a munkáltató számára munkát végző személy, aki az atomenergia alkalmazási körébe
eső tevékenységből eredő, olyan szintű sugárterhelésnek van kitéve, amely a népesség tagjaira
vonatkozó valamelyik korlátot meghaladó dózist eredményezhet
sugárvédelem optimalizálása
olyan eljárás, amely révén a sugárforrás tervezése és használata, továbbá az azzal összefüggő
tevékenység biztosítja, hogy a sugárterhelés – a dóziskorlátokon belül – gazdasági és
társadalmi tényezőket is figyelembe véve, az ésszerűen elérhető legalacsonyabb szintű legyen
szabályos (normális) sugárterhelés
olyan mértékű sugárterhelés, amely a sugárforrás szabályszerű működési feltételei mellett
kapható, beleértve az esetleges, de még ellenőrzés alatt tartható, kisebb üzemzavarokból eredő
sugárterhelést is
személyi dózisegyenérték (Hp[d])
az a dózisegyenérték, amely a testfelület egy meghatározott pontja alatt d mélységben
elhelyezkedő lágy testszövetben keletkezik
nagy áthatolóképességű sugárzásra vonatkozóan d=10 mm, gyengén áthatoló sugárzás esetén
d=0,07 mm mélység ajánlott (ICRU)
a személyi dózisegyenérték egysége
J/ kg, az egység neve: sievert (Sv)
szennyezettség mentesítés
emberi testek, vagy tárgyak felületén, illetve a környezetben keletkezett sugárszennyeződés
eltávolítása vagy csökkentése
természetes sugárforrás
az ionizáló sugárzás természetes földkérgi vagy kozmikus eredetű forrásai
zárt sugárforrás
olyan forrás, amelynek felépítése – szabályszerű használat mellett – megakadályozza, hogy a
radioaktív anyagok kijussanak a környezetbe
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2. A SUGÁRVÉDELEMBEN KÖZREMŰKÖDŐ SZEMÉLYEK
FELADAT ÉS HATÁSKÖRE
2.1. Rektor és Kancellár sugárvédelmi feladatai
– az Egyetemre vonatkozó sugárvédelmi tevékenység irányítását, a sugárvédelmi feladatok
meghatározását és a végrehajtás ellenőrzését a rektor és kancellár a szervezetgazdasági főigazgatóra
ruházza át.

2.2. A gazdasági szervezet Főigazgatója sugárvédelmi feladatai
– az Egyetemre vonatkozó sugárvédelmi tevékenység irányítását, a sugárvédelmi feladatok
meghatározását és a végrehajtás ellenőrzését a szervezetgazdasági főigazgató a
létesítménygazdálkodási igazgatóra ruházza át.

2.3. Létesítménygazdálkodási Igazgató sugárvédelmi feladatai
– az Egyetem vezetőinek – annak vezetői beosztásával járó felelőssége változatlanul hagyása mellett –
sugárvédelmi feladatait átruházott jog-, és hatáskör alapján ellátja, valamint operatívan irányítja a
sugárvédelmi tevékenységet;
– az Egyetemi Sugárvédelmi Szolgálat tagjait kinevezi;
– az Egyetemi Sugárvédelmi Szolgálatot hatásosan működteti;
– a sugárvédelmi jogszabályokban foglaltakat betartatja;
– az Egyetemi Sugárvédelmi Szabályzatot elkészítteti, szükség esetén módosíttatja;
– az egyetem sugárveszélyes munkahelyeire vonatkozó, az Egyetemi Sugárvédelmi Szabályzatba
foglalt személyi és tárgyi feltételeket biztosítja;
– gondoskodik arról, hogy az éves, illetve középtávú, költségvetési, felújítási tervekben, a
sugárvédelemmel kapcsolatos igények megfelelő pénzügyi fedezete szerepeljen;
– gondoskodik a beruházási, építési, technológiai tervek megvalósítása során a sugárvédelemmel
kapcsolatos előírások betartásáról;
– gondoskodik arról, hogy az egyetemen a karbantartási, javítási munkák során a kivitelezők,
szolgáltatók a tevékenységük során a rájuk vonatkozó mértékben az egyetem Sugárvédelmi
Szabályzatában meghatározottakat megismerjék, és azt a munkájuk során betartsák;
– a sugárvédelemmel kapcsolatos belső szabályozásokat kiadatja;
– felügyeleti (hatósági) szervek sugárvédelmi ellenőrzési feltételeit biztosítja;
– rendkívüli sugárveszély esetén saját hatáskörében azonnal intézkedik;
– rendkívüli esetben sugárvédelmi készenléti ügyeletet rendel el.

2.4. Tanszék/egység vezető sugárvédelmi feladatai
– gondoskodik arról, hogy az adott munkahelyen sugárveszéllyel járó tevékenységet érvényes hatósági
engedéllyel végezzenek;
– Munkahelyi Sugárvédelmi Szolgálatot hoz létre, mely munkahelyi sugárvédelmi megbízottból és
helyettesből áll, akiket írásban nevez ki;
– a Munkahelyi Sugárvédelmi Szolgálattal elkészítteti a Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzatot, az
Egyetemi Sugárvédelmi Szabályzatban foglaltak, valamint az érvényes Törvények és Rendeletek
felhasználásával; szükség esetén az Egyetemi Sugárvédelmi Szolgálat segítséget nyújt;
– gondoskodik arról, hogy az adott munkahely sugárvédelmi előírásai a Munkahelyi Sugárvédelmi
Szabályzatban szerepeljenek;
– ellenőrzi, hogy az adott munkahelyen az Egyetemi Sugárvédelmi Szabályzatba foglalt személyi és
tárgyi feltételek teljesülnek;
– a munkahely sugárvédelmi megbízottjai segítségével rendszeresen ellenőrzi a sugárvédelmi
előírások betartását;
– új létesítmény használatba vétele, illetve gépek, műszerek üzembe helyezése, valamint jelentősebb
műszaki felújítást követően gondoskodik a sugárvédelmi előírások betartásáról;
– az adott munkahelyen a hatósági sugárvédelmi ellenőrzéseken részt vesz;

3598 EGYETEMI ÉRTESÍTŐ

109. SZÁM

– azonnali intézkedést igénylő esetekben megteszi a sugárvédelem betartásához szükséges és
elvárható intézkedéseket, és jelenti az eseményt az egyetemi sugárvédelmi szolgálatvezetőnek, vagy
helyettesének;
– amennyiben a hiányosság, szabálytalanság teljes körű elhárítására saját hatáskörében nincs
lehetőség, akkor ezt további intézkedés céljából haladéktalanul jelenti az egyetem főigazgatójának;
– rendkívüli sugárveszély esetén gondoskodik, hogy a Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzatba foglalt
baleset elhárítási és intézkedési terv (BEIT) szerint járjanak el.

2.5. Munkavállalók, hallgatók és tanulók sugárvédelmi feladatai
– munkavállalók, hallgatók és tanulók jogosultak és kötelesek a rájuk bízott feladatokat a foglalkozási
szabályoknak megfelelően a Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzatban és az Egyetemi Sugárvédelmi
Szabályzatban előírtak betartásával végezni;
– kötelesek a Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzatban és az Egyetemi Sugárvédelmi Szabályzatban
meghatározottakat külön felhívás vagy intézkedés nélkül végrehajtani;
– kötelesek a munkakörüknek megfelelő sugárvédelmi oktatáson és továbbképzésen részt venni;
– kötelesek sugárveszély esetén a Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzatba foglalt baleset elhárítási és
intézkedési terv (BEIT) szerint eljárni;
– kötelesek a személyesen észlelt, vagy tudomásukra jutott sugárvédelmi hiányosságokat,
szabálytalanságokat felettes vezetőjüknek jelenteni;
– a személyi dozimetriai ellenőrzésre kötelezett dolgozók kötelesek hozzájárulni ahhoz, hogy a
személyi dozimetriai ellenőrzés adatait az Országos Közegészségügyi Központ Országos
Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Igazgatóság (OKK-OSSKI) nyilvántartsa, és azt a
külön jogszabályban meghatározott feltételek alapján kezelje.
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3. SUGÁRVESZÉLYES MUNKAHELYRE VONATKOZÓ SZEMÉLYI
FELTÉTELEK
3.1. Munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata
[33/1998 (VI. 24.) NM rendelet, 31/2001 (X. 3) EüM rendelet, 16/2000. (VI. 8.) EüM
rendelet]
Annak megállapítására, hogy a meghatározott munkakörben és munkahelyen végzett tevékenység által
okozott sugárterhelés a vizsgált személy számára milyen igénybevételt jelent és annak képes-e
megfelelni, a munkavállalók évente időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálaton kötelesek részt
venni. A munkaköri alkalmassági vizsgálatot az egyetem foglalkozás-egészségügyi szolgálata végzi és
tartja nyilván
18 éven aluli személyek foglalkozási sugárterheléssel járó munkát nem végezhetnek.
Terhesek, nemrég szült dolgozók és szoptató anyák ionizáló sugár-expozicióban nem dolgozhatnak.

3.2. Vizsgaköteles sugárvédelmi képzés és továbbképzés
[16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet]
Az atomenergia alkalmazása körébe tartozó tevékenységet csak az a személy végezhet, aki az előírt
sugárvédelmi képzésben, illetőleg továbbképzésben részt vett és eredményes vizsgát tett:
Alap fokozatú sugárvédelmi képzésre kötelezettek azok a dolgozók, akik sugárveszélyes
tevékenységhez kapcsolódó munkakört töltenek be, de sugárforrással nem dolgoznak.
Bővített fokozatú sugárvédelmi képzésre kötelezettek azok a dolgozók, akik az ionizáló sugárzást
alkalmazó orvosi, radiológiai munkaterületen – beleértve a nyitott, vagy zárt sugárforrást
felhasználókat is – dolgoznak, a sugárforrást önállóan kezelik, illetőleg ilyen munkakört felügyelnek.
Átfogó fokozatú sugárvédelmi képzésre kötelezettek azok a dolgozók, akik az ionizáló sugárzást
alkalmazó munkahelyeken vezető munkakörben dolgoznak, illetőleg ilyet felügyelnek, vagy
sugárbiztonsági szempontból ellenőriznek; illetve azok, akik ionizáló sugárzást alkalmazó terápiás
eljárást terveznek, irányítanak, vagy sugárvédelmi szempontból felügyelnek.
A foglalkozási sugárterhelésnek kitett közalkalmazott vizsgaköteles sugárvédelmi képzésének és
továbbképzésének költsége a munkaadót terheli.
Új munkavállaló a sugárvédelmi képesítés megszerzéséig, de legfeljebb egy évig, csak a
tevékenység jellegének megfelelő sugárvédelmi képzettséggel rendelkező személy felügyelete
mellett dolgozhat.

3.3. Egyéni védőeszközök
[65/1999. (XII. 22.) EüM]
Annak érdekében, hogy a munkahelyi kockázatokat az egészséget nem veszélyeztető mértékűre
csökkentsük, a munkáltató a munkavállalókat a kockázatokkal szemben védelmet nyújtó
védőeszközzel látja el és ellenőrzi azok rendeltetésszerű használatát.
A védőeszközt a munkáltató ingyenesen biztosítja, továbbá karbantartás, tisztítás, javítás vagy csere útján
gondoskodik arról, hogy a védőeszköz használható, valamint megfelelő higiénés állapotban legyen.
A munkavállaló a védőeszközt köteles használni.
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3.4. Személyi dozimetriai ellenőrzés
[16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet]
A foglalkozási sugárterhelésnek kitett munkavállalók védelme érdekében a munkáltató, a
munkafeltételeknek megfelelő személyi dozimetriai ellenőrzést végeztet.
A sugárveszélyes munkahelyek munkavállalóit az engedélyes, sugárterhelésük ellenőrzése
szempontjából két osztályba sorolja. Az “A” osztályba sorolt munkavállalók azok, akiknél fennáll a
lehetősége annak, hogy az évi effektív dózisuk meghaladhatja a 6 mSv értéket, vagy a szervdózis
korlátok bármelyikének 3/10 részét. “B” osztályba kell sorolni minden egyéb munkavállalót.
Az “A” besorolású munkavállalók külső forrásból eredő sugárterhelésének személyi dozimetriai
ellenőrzése kötelező, a “B” besorolású munkavállalóké fakultatív.
A sugárterhelésük rendszeres hatósági ellenőrzésére kötelezett munkavállalók a dózismérőt kötelesek
viselni. Ha a munkavállaló a dózismérőt figyelmeztetés ellenére sem viseli, illetőleg nem
rendeltetésszerűen használja, a munkavégzéstől a munkáltató köteles eltiltani.
A napi sugárveszélyes tevékenység befejezésével, illetve munkaidőn kívül, a dózismérőt olyan helyen
kell tárolni, ahol a természetes háttérsugárzáson felül, járulékos (nem a foglalkozás gyakorlása közben
kapott) sugárzás nem érheti. A dózismérő kezelése vagy viselése során nem sérülhet meg és
illetéktelenek nem férhetnek hozzá.
A munkahelyi sugárvédelmi megbízott a dolgozók személyi dózisterheléséről köteles egyéni
nyilvántartást vezetni. Az egyéni nyilvántartást naptári évenként és ötévente összegzett formában is
dokumentálni kell. Az első ötéves periódust 2001. január 01-jétől kell számolni. A dolgozó részére,
munkaviszonyának megszűnésekor, nyilvántartásáról másolatot kell kiállítani.
A munkahely sugárvédelmi szolgálata köteles a dozimetriai eredményeket a munkavállaló
sugárveszélyes munkájának időtartama alatt, továbbá annak megszűnését követő 30 éven át megőrizni.

3.5. Foglalkozási dóziskorlátok
[16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet]
A foglalkozási sugárterhelésnek kitett munkavállaló munkavégzés során, az alkalmazott mesterséges
és fokozott sugárterhelést eredményező természetes forrásokból származó, külső és belső sugárterhelés
együttesen, egymást követő 5 naptári évre összegezve nem haladhatja meg a 100 mSv effektív
dóziskorlátot. Az effektív dózis egyetlen naptári évben sem haladhatja meg az 50 mSv értéket.
Tekintet nélkül az effektív dózisra megszabott fenti korlátra, a szemlencsére vonatkozó évi egyenérték
dóziskorlát 150 mSv. A bőrre – bármely 1 cm2 területre átlagolva –, továbbá a végtagokra vonatkozó
évi egyenérték dóziskorlát 500 mSv.
A 18. életévüket betöltött tanulók, illetve gyakornokok oktatási célból származó, külső és belső összes
sugárterhelésének korlátozására a foglalkozási sugárterhelésnek kitett munkavállalókra vonatkozó, az
előírásokban leírt dóziskorlátokat kell alkalmazni.
A 16. életévüket betöltött, de 18 év alatti tanulók, illetve gyakornokok oktatásból származó összes
sugárterhelésének évi effektív dóziskorlátja 6 mSv. Tekintet nélkül az effektív dózisra vonatkozó
korlátra, a szemlencsére vonatkozó egyenérték dóziskorlát évi 50 mSv, a bőrre – bármely 1 cm2
területre átlagolva – és a végtagokra vonatkozó egyenérték dóziskorlát évi 150 mSv.
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3.6. A lakosság tagjaira vonatkozó dóziskorlátok
[16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet]
A lakosság tagjait érő sugárterhelés minden mesterséges forrásból származó, nem foglalkozási és nem
orvosi eredetű sugárterhelés.
A lakosság tagjainak mesterséges forrásokból származó, külső és belső sugárterhelésének összege – az
orvosi diagnosztikai és terápiás beavatkozással, a nem foglalkozásszerű betegápolással, az orvosi
kutatásban való önkéntes részvétellel járó sugárterhelésen kívül – nem haladhatja meg az évi 1 mSv
effektív dóziskorlátot.
Tekintet nélkül az egésztestre vonatkozó évi effektív dóziskorlátra, a lakosság körében a szemlencsére
engedélyezett egyenérték dóziskorlát évi 15 mSv, a bőrre vonatkozóan – bármely 1 cm2 területre
átlagolva – 50 mSv.
Az egyetem részt vesz a környezeti sugárzásmonitorozásban. Egyetemünk 1997-től bekapcsolódott a
248/1997. (XII. 20.) Kormány rendelet (melyet felváltott a 167/2010. (V. 11.) Kormány rendelet) által
létrehozott Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer (ONER) részét képező Országos
Sugárfigyelő Jelző és Ellenőrző Rendszerbe (OSJER). Két intézet: az ÁOK Nukleáris Medicina Intézet
és a TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék, mint helyhez kötött laboratóriumok, az
OSJER által beszerzett, számítógéphez csatlakoztatott nagy érzékenységű dózisteljesítmény-mérő
készülékkel folyamatosan nyomon követik a természetes háttérsugárzás változásait. A mérési adatokat
az egyetem illetékeseinek rendelkezésére bocsátják és továbbítják az Ágazati Információs Központba
(ÁIK), mely a Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris Technikai Intézet – Oktatóreaktorában működik.

3.7. Páciensvédelem
[31/2001. (X. 3.) EüM rendelet]
Egészségügyi tevékenység végzése során radiológiai eljárást csak szakmailag indokolt esetben, illetve
mértékben és a sugárterhelést elszenvedő személy érdekében lehet alkalmazni, feltéve, hogy az
alkalmazással járó kockázat kisebb az annak elmaradásával járó kockázatnál, továbbá, a besugárzástól
várható eredmény más rendelkezésre álló, sugárterheléssel nem járó orvosi eljárás útján nem érhető el.
Fogamzóképes korban lévő nők esetében a beutaló orvos és a kezelőorvos tájékozódni köteles
terhesség esetleges fennállásáról, vagy a szoptatás tényéről.
Radiológiai eljárást alkalmazó munkahelyeken feliratot kell elhelyezni, amely a nőket figyelmezteti a
fennálló veszélyekre, illetőleg felhívja figyelmüket terhességük vagy szoptató anyaságuk bejelentési
kötelezettségére. Az írásos figyelmeztetés megléte azonban nem mentesíti az orvosokat, hogy a
terhesség esetleges fennállásáról, illetve a szoptatás tényéről tájékozódni kötelesek.

3.8. Külső munkavállalók
[30/2001. (X. 3.) EüM rendelet]
Külső munkavállaló olyan sugárveszélyes munkahelyen foglalkoztatott “A” besorolású munkavállaló
(lásd 3.4. Személyi dozimetriai ellenőrzés)– ideértve a gyakornokot és a tanulót is –, aki külső
munkáltató alkalmazásában az ellenőrzött területen az atomenergia alkalmazási körébe tartozó,
bármilyen rövid ideig tartó tevékenységet végez.
Az engedélyes (sugárveszélyes munkahely) a külső munkavállaló tevékenységét illetően felelősséggel
tartozik a külső munkavállaló sugárvédelméért olyan módon, hogy az e célból alkalmazott
sugárvédelmi és sugárbiztonsági rendszernek a külső munkavállaló számára az állandó
munkavállalókkal egyenértékű védelmet, az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés
érdekében előírt tárgyi és személyi feltételeket biztosítja.
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3.9. Közalkalmazottak munkaviszonyával járó kedvezmények
Pótszabadság
[A közalkalmazottak jogállásáról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.)]
Kjt. 57.§
(5) A föld alatt állandó jelleggel dolgozó, illetve az ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen naponta
legalább három órát töltő munkavállalót évenként öt munkanap pótszabadság illeti meg. Ha a
közalkalmazott ilyen munkahelyen legalább öt évet eltöltött, évenként tíz munkanap pótszabadságra
jogosult.
Egészségkárosító kockázati körülmények között végzett munka pótléka
[A közalkalmazottak jogállásáról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.)]
Kjt. 72. §
(1) A közalkalmazott illetménypótlékra jogosult, ha
a) foglalkoztatására munkaideje legalább felében jogszabályban meghatározott egészségkárosító
kockázatok között kerül sor.
(2) A pótlékra jogosító munkaköröket a munkáltató állapítja meg.
(3) A pótlék mértéke a pótlékalap 100%-a.
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4. SUGÁRVESZÉLYES MUNKAHELYRE VONATKOZÓ TÁRGYI
FELTÉTELEK
Az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos munkahelyi sugárvédelmet a sugárzás természetének és a
sugárterhelés mértékének ismeretére, a sugárvédelem optimálásának végrehajtására kell alapozni.
A sugárveszélyes munkavégzés feltételeit úgy kell megállapítani, hogy a munkát végzők és a
környezetben élők (tartózkodók) sugárterhelése a vonatkozó dóziskorlátokat ne haladja meg, és a
sugárvédelem optimalizált legyen.
A munkáltatónak minden lehetséges intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy a
munkavállalók szabályos sugárterhelése, valamint az esetleges sugárterhelés kockázata – a gazdasági
tényezők figyelembevételével – az ésszerűen elérhető legkisebb legyen.
A munkáltató gondoskodik a biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeinek teljesítéséről, a szükséges
biztonsági berendezésekről, az ionizáló sugárzás elleni védőeszközökről, a berendezések és eszközök
hatékonyságának ellenőrzéséről, valamint a sugárvédelmi műszerek működőképességéről,
kalibrációjáról és hitelesítéséről.

4.1. A munkahelyek besorolása
[16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet]
A sugárveszélyes munkahelyen az engedélyes ellenőrzött, illetve felügyelt területet jelöl ki.
4.1.1. Ellenőrzött terület

Ellenőrzött terület az a munkaterület, ahol a tevékenységből adódóan az évi egyéni sugárterhelés
meghaladhatja az 1 mSv effektív dózist, illetve a szemlencse, a bőr és a végtagok esetében az
egyenérték dóziskorlátok 1/10-ét; vagy ahol a radioaktív szennyeződés terjedését vagy a
munkavégzésből adódó esetleges sugárterhelés mértékét korlátozni kell.
Ellenőrzött területen a szabályos sugárterhelés korlátozásának, és az esetleges sugárterhelés
valószínűségének csökkentése érdekében, illetve radioaktív szennyeződés terjedésének
megakadályozása céljából a következő különleges sugárvédelmi intézkedéseket és biztonsági
előírásokat kell betartani:
– az ellenőrzött terület határait egyértelműen ki kell jelölni,
– az ellenőrzött területre való bejutást ellenőrizni kell, illetve az illetéktelen bejutást meg kell akadályozni,
– a bejáratot a sugárveszélyre utaló jelzéssel és felirattal, valamint a munkaterület, illetve munkahely megnevezésével el
kell látni,
– a munkaterület – a telepített röntgenlaboratórium kivételével – műszeres sugárvédelmi ellenőrzését – a sugárzás
típusának, a sugárveszély mértékének megfelelő módon – kell biztosítani,
– ellenőrzött területen csak az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenység végezhető, és csak a
tevékenységekhez szükséges eszköz vagy anyag tartható.
4.1.2. Felügyelt terület

Felügyelt terület az a sugárveszélyes munkaterület, ahol sugárveszély van, de szabályos körülmények
között nem olyan mértékű, hogy az ellenőrzött területre vonatkozó különleges sugárvédelmi
intézkedések és biztonsági szabályok alkalmazására volna szükség. A felügyelt területen:
– rendszeres sugárvédelmi ellenőrzést kell tartani,
– a felügyelt terület bejáratát a sugárveszélyre utaló jelzéssel és felirattal, a munkaterület, valamint a munkahely
megnevezésével el kell látni,
– a munkahelyen előforduló sugárzás mérésére alkalmas, hitelesített sugárvédelmi műszer(eke)t kell beszerezni,
– a munkahelyen végezhető tevékenységek, a tárolható eszközök, anyagok köre korlátozható,
– amennyiben a felügyelt területen belül tartósan 20 µSv/h-nál nagyobb dózisegyenérték-teljesítmény, vagy rövid idejű
besugárzásnál besugárzásonként 50 µSv-nál nagyobb dózisegyenérték fordulhat elő, de az ellenőrzött területté
nyilvánítás nem indokolt, a területet határolással és a sugárveszélyre utaló jelzések elhelyezésével kell megjelölni, annak
érdekében, hogy a területre véletlenül ne lehessen belépni.
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4.2. Zárt radioaktív sugárforrással vagy röntgencsővel működő berendezéssel végzett
munkák alapvető követelményei
[16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet, 11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet]
A zárt radioaktív sugárforrással vagy röntgencsővel működő berendezés használatának feltétele, hogy
a készülék műleírása, gépkönyve, tartalmazzon az érvényben lévő sugárvédelmi előírásoknak
megfelelő magyar nyelvű kezelési utasítást.
A zárt sugárforrásokról a 11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet szerinti helyi elektronikus nyilvántartást
kell vezetni. A nyilvántartást a felhasználók az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) által
rendelkezésre bocsátott „RADIUM 1.4” ingyenes szoftverrel végezhetik. Eltérő nyilvántartó program
használatához külön engedélyt kell kérni az OAH-tól. Amennyiben az engedélyes a radioaktív
készítmények mennyiségében hiányt tapasztal, arról az OAH-t haladéktalanul értesíteni kell és az
OAH értesíti az SZTE sugaras tevékenységét felügyelő Csongrád Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály, Közegészségügyi Osztályát, intézkedés céljából.
A nagyjavítást, átalakítást követően az ionizáló sugárzást kibocsátó berendezés csak bizonylatolt
sugárvédelmi mérés után vehető használatba.
A röntgenberendezést minden olyan változást követően, amely a sugárnyaláb elnyelt
dózisteljesítményét megnövelheti, vagy az alkalmazott sugárvédelmi reteszrendszert, árnyékolást
megváltoztatja, az új üzemszerű alkalmazást megelőzően ismételt sugárvédelmi méréseknek kell
alávetni. A sugárvédelmi mérés elvégzése vagy elvégeztetése, a javítást, átalakítást végző feladata, aki
a mérések eredményeit jegyzőkönyvben rögzíti és azt az engedélyes rendelkezésére bocsátja. Ha a
jegyzőkönyvben foglaltak alapján szükséges, az engedélyesnek új sugárvédelmi előírásokat kell
kidolgozni, illetve a tevékenységet újból kell engedélyeztetni.
A zárt sugárforrások zártságát, illetőleg felületi tisztaságát használatba vétel előtt a gyártó, ezt
követően a Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzatban meghatározott időközönként és módon, az
engedélyes az ezirányú tevékenység végzésére engedéllyel rendelkezővel ellenőrizteti.
A radioaktív sugárforrás zártságát veszélyeztetni (pl. nem rendeltetésszerű mechanikai behatással,
hevítéssel stb.) nem szabad.
Zárt sugárforrás magyar nyelvű műbizonylatának eredeti példányát a sugárforrás végleges
elhelyezéséig az engedélyes őrzi.
Berendezést lejárt felhasználási idejű sugárforrással üzemeltetni tilos. A felhasználási idő a szolgálati
időhöz igazodik. Ha a gyártó nem határozza meg a szolgálati időt, a felhasználási időt – szakértői
vélemény alapján – a Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály,
Közegészségügyi Osztálya állapítja meg. Az így megállapított felhasználási idő maximális időtartama
15 év. A felhasználási idő az OKK-OSSKI szakvéleménye alapján legfeljebb két esetben, és összesen
tíz év időtartammal meghosszabbítható.
A sugárforrást a besugárzás végeztével állandó tároló helyére kell juttatni. Az engedélyes gondoskodik
a használatból kivont zárt sugárforrás végleges tárolóhelyre történő szállításáról. Az elszállítás tényét a
Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Közegészségügyi Osztályának és a
radioaktív anyagok központi nyilvántartását vezető OAH-nak kell jelenteni.
Használaton kívül, a radioaktív anyagot tartalmazó hordozható berendezést elzárva, engedélyezett
tárolóhelyen kell tartani.
Zárt radioaktív sugárforrás elvesztését vagy eltűnését haladéktalanul jelenteni kell a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Közegészségügyi Osztályának és a radioaktív anyagok
központi nyilvántartását vezető OAH-nak.
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4.3. Nyitott radioaktív készítményekkel végzett munkák alapvető követelményei
[16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet, MSZ 62-7:1999, 11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet,
Atomtörvény]
Az Atomtörvény 11. paragrafusa 3. bekezdése alapján a nyitott radioaktiv sugárforrást kezelő
dolgozók részére a munkáltatónak közbiztonsági engedélyt kell beszereznie. Az engedélyt a Megyei
Rendőr-főkapitányság állítja ki.
Radioaktív anyagok, illetve készítmények nyilvántartását úgy kell kialakítani, hogy az alapján az
anyagok fajtája, mennyisége, holléte, rendeltetése, valamint folyamatban lévő felhasználása
megállapítható és ellenőrizhető legyen. A nyitott radioaktív készítményekről a 11/2010. (III. 4.)
KHEM rendelet szerinti helyi elektronikus nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartást a felhasználók
az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) által rendelkezésre bocsátott „RADIUM 1.4” ingyenes
szoftverrel végezhetik. Eltérő nyilvántartó program használatához külön engedélyt kell kérni az OAHtól. Amennyiben az engedélyes a radioaktív készítmények mennyiségében hiányt tapasztal, arról az
OAH-t haladéktalanul értesíteni kell és az OAH értesíti az SZTE sugaras tevékenységét felügyelő
Csongrád Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály, Közegészségügyi Osztályát,
intézkedés céljából.
Radioaktív anyagot (készítményt) használaton kívül elzárva, engedélyezett tárolóhelyen kell tartani. A
tárolóhely külső hozzáférhető felületén a környezeti dózisegyenérték teljesítmény a 20 µSv/h értéket
nem haladhatja meg.
Radioaktív anyag tárolására, illetve a radioaktív hulladék átmeneti tárolására fokozottan tűz- robbanásés korrózióveszélyes hely nem jelölhető ki.
Nyitott radioaktív készítményekkel kapcsolatos munkavégzés esetén a radioaktív anyaggal kapcsolatos
előkészítő művelet is csak izotóplaboratóriumban végezhető.
Az izotóplaboratórium kialakításának és felszerelésének biztosítania kell a külső és a belső
sugárterhelés elleni védelmet.
Nyitott radioaktív készítmény szervezetbe kerülésének lehetősége, vagy ennek gyanúja esetén, az
érintett munkavállalók belső sugárterhelését ellenőrizni kell. Az ellenőrzést a munkahely kérésére az
OKK-OSSKI Országos Személyi Dozimetriai Szolgálata végzi el.
Radioaktív anyag belégzését, lenyelését, vagy ennek gyanúját a munkavállaló a munkahelyi
sugárvédelmi megbízottnak és a munkahely vezetőjének köteles haladéktalanul bejelenteni.
Nyitott radioaktív készítmény izotóplaboratóriumon kívüli felhasználását vizsgálati típusonként kell
megtervezni és az Országos Tisztifőorvosi Hivatallal (OTH) engedélyeztetni.
Nyitott radioaktív izotópot felhasználó munkahely bútorzatának, felszerelési tárgyainak, padlózatának
és falainak anyagát úgy kell megválasztani, hogy az a radioizotópos szennyezettségtől mentesíthető
legyen.
Porlódással, párolgással járó művelet csak elszívófülkében, illetve szárazkamrában végezhető.
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4.4. Mentesítő készlet
4.4.1. Nyitott radioaktív készítményt felhasználó munkahely mentesítő készlete

[16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet, MSZ 62-7:1999]
Nyitott radioaktív készítményt felhasználó laboratóriumban mentesítő készletet kell készenlétben
tartani, amiről az engedélyes gondoskodik. A mentesítő készletet a laboratórium munkaterületeinek, a
munkavállalók létszámának, a felhasznált radioaktív készítmények aktivitásának és fajtájának
figyelembevételével kell összeállítani.
Ajánlás mentesítő készlet összeállításához:
– 15 cm-es, 25-cm-es csipesz;
– gumi- vagy műanyag kesztyű talkumozva;
– fólia, cipők szennyeződésének megelőzésére;
– a munkahely felületének lemosására legalkalmasabb mosó- vagy mosogatószer;
– vatta;
– 10%-os trinátriumfoszfát oldat;
– 2%-os technikai minőségű Komplexon III. oldat elsősorban testfelületek mentesítésére;
– 10%-os sósav vagy salétromsav, kizárólag tárgyak mentesítésére;
– nagy méretű műanyag zsák hulladékgyűjtésre;
– szemöblítő pohár;
– 0,9%-os konyhasóoldat;
– speciális oldat vagy oldószer, amennyiben az izotóplaboratórium olyan radioaktív vegyületet
használ fel, melynek mentesítéséhez ez szükséges.
A mentesítő készletet a munkaterület közelében, könnyen elérhető, felirattal megjelölt helyen kell
tárolni, és használatára a munkavállalókat ki kell oktatni. A készlet csak a radioizotópos
szennyezettség mentesítésére használható.
A munkahely falainak, padlójának, felszerelésének szennyeződése esetén a szennyezett felületek
közvetlen mentesítése – a munkahelyi sugárvédelmi megbízott irányításával – az ott dolgozó
munkavállalók feladata.
A szennyeződés eltávolításához használt anyagokat, mosóvizet, az eltávolított ruhaneműt a radioaktív
hulladékokra vonatkozó szabályok szerint kell kezelni.
4.4.2. Zárt sugárforrással működő berendezést üzemeltető munkahely (afterloading) mentesítő
készlete
A mentesítő készlet összetételét a Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzatban, specifikusan, a
munkahelyen működő berendezésre kell megtervezni.
Műszaki meghibásodás esetén a sugárforrás tároló helyzetébe történő visszahelyezéséhez a
Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzatban előírtak szerint kell eljárni.
A mentesítő készletet a munkaterület közelében, könnyen elérhető, felirattal megjelölt helyen kell
tárolni, és használatára a munkavállalókat ki kell oktatni.

4.5. Radioaktív hulladékok
[16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet, 23/1997. (VII. 18) NM rendelet, 124/1997. (VII.
18.) Korm. rendelet, 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet, MSZ 14344-1/2004.]
Az izotóplaboratóriumban keletkező radioaktív hulladékokat nuklidok szerint osztályozva kell
összegyűjteni.
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Gondoskodni kell a radioaktív hulladék tárolásáról amíg a mentességi aktivitása szintjére lebomlik,
vagy elszállításra nem kerül.
A 65 napnál rövidebb felezési idejű radioaktív hulladékot a mentességi aktivitás és aktivitáskoncentráció eléréséig, de a hulladékcsomag (tartály) lezárásától számítva legalább 10 felezési ideig a
laboratórium köteles az átmeneti hulladéktárolóban tárolni.
Amennyiben nem növeli meg indokolatlanul a keletkező radioaktív hulladék mennyiségét, az
izotóplaboratóriumban egyszer-használatos eszközöket kell használni.
A szilárd radioaktív hulladékokat lábpedállal nyitható, műanyagzsákkal bélelt edényben kell gyűjteni.
Folyékony radioaktív hulladékok gyűjtésére olyan edényt kell használni, mely mechanikai hatás ellen
is biztonságos védelmet nyújt.
Az átmeneti hulladéktárolóban lévő anyagokon fel kell tüntetni a hulladék jellegét, az izotóp fajtáját, a
benne lévő aktivitás becsült értékét és a leadás (elhelyezés) dátumát.
Az engedélyes – a végleges elhelyezés érdekében – köteles bejelenteni az egyetemmel szerződéses
viszonyban álló, a radioaktív hulladékokat kezelő és feldolgozó telepnek az olyan, már nem
használható, vagy radioaktív szennyezéstől nem mentesíthető anyagot és eszközt, amely kommunális
hulladékként nem kezelhető. A végleges elhelyezés anyagi feltételeiről az egyetem, az anyagok
begyűjtéséről és elszállításáról a radioaktív hulladékokat kezelő és feldolgozó telep gondoskodik.
A radioaktív hulladékok gyűjtésének, tárolásának és kezelésének felügyelete, a munkahelyről
eltávolított szilárd, valamint a kibocsátott légnemű és folyékony anyagok radioaktivitásának
ellenőrzése és nyilvántartása a munkahelyi sugárvédelmi szolgálat feladata.
Nem tartozik az Atomtörvény hatálya alá az a radioaktív anyag, amelyben a radionuklid teljes
aktivitása, vagy amellyel kapcsolatos tevékenység során az anyagban előforduló radionuklid egységnyi
tömegre vonatkoztatott aktivitás koncentrációja nem haladja meg a külön jogszabályban meghatározott
mentességi szintet.
A 124/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint, az a radioizotópot tartalmazó anyag, amelyben a
radionuklid aktivitása és aktivitás koncentrációja meghaladja a 23/1997. (VII. 18.) NM rendeletben
nuklidonként meghatározott mentességi aktivitás és mentességi aktivitás koncentráció vonatkozó
szintjeit, jogilag az Atomtörvény hatálya alá tartozó radioaktív anyag.
A radioaktív anyag folyékony, illetve légnemű kibocsátásának értékei nem haladhatják meg a 15/2001.
(VI. 6) KöM rendeletben foglaltakat.

4.6. Radioaktív anyagok közúti szállítása
[16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet, 14/1997. (IX. 3.) KHVM rendelet]
A radioaktív anyagot szállító gépjármű üzembetartója gondoskodik arról, hogy a gépjármű, illetve a
felszerelés sugárvédelmi szempontból megfeleljen az 1979. évi 19. törvényerejű rendelettel kihirdetett,
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR)
követelményeinek.
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5. BALESETEK MEGELŐZÉSE ÉS ELHÁRÍTÁSA
(BEIT – BALESET ELHÁRÍTÁSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERV)
Sugársérültek vagy arra gyanús személyek szakellátására kijelölt intézmények jegyzékében
Egyetemünk is szerepel [16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet].

5.1. Röntgencsővel működő berendezéssel végzett munkák
A munkahelyek (rtg., CT, átvilágító) műszaki sugárvédelmével biztosítani kell, hogy a rendeltetésszerű használata esetén a
dolgozók személyi dózisa ne haladja meg a sugárveszélyes munkavégzésnél megengedett éves dóziskorlátot. A röntgencső
meghibásodása esetén a készülék ionizáló sugárzást nem bocsáthat ki.

Két munkahelyes röntgenfelvételi vizsgálóban a munkahelyeket elválasztó sugárvédelmi függönyt kell
használni.
A röntgen berendezés vezérlő elektronikájának meghibásodása esetén a röntgencső feszültség alatt
maradhat, ezért a munkaidő végén minden esetben áramtalanítani kell a készüléket.
Átvilágító berendezés üzemeltetése során minden esetben kötelező a 0.5 mm Pb egyenértékű
ólomgumi köpenyt használni. A dolgozók védelme érdekében csak hibátlan műszaki védelemmel
ellátott átvilágító berendezés használható.

5.2. Zárt radioaktív sugárforrással működő berendezéssel végzett munkák
A munkahelyek (gyorsító, 60Co ágyú, 60Co besugárzó, afterloading készülék)
műszaki
sugárvédelmével biztosítani kell, hogy a készülékek rendeltetésszerű használata esetén a dolgozók
személyi dózisa ne haladja meg a sugárveszélyes munkavégzésnél megengedett dóziskorlátokat.
Amennyiben az afterloding készülékeknél, a 60Co ágyúknál vagy 60Co besugárzó készülékeknél
műszaki meghibásodás következtében a sugárforrás elakad, az engedélyes, a Munkahelyi
Sugárvédelmi Szabályzatban szereplő Balesetelhárítási és Intézkedési Terv alapján a munkahelyi
sugárvédelmi szolgálat segítségével köteles azonnal intézkedni a sugárforrás rendeltetésszerű helyére
történő visszahelyezéséről.
A besugárzó helyiségeket záró ajtók és fénykapuk automatikus működését a munkahelyi sugárvédelmi
szolgálat a Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzatban leírt módszerrel és gyakorisággal köteles
ellenőrizni. Meghibásodás gyanúja esetén a besugárzó eljárás nem folytatható, az eset kivizsgálására a
munkahelyi sugárvédelmi szolgálat köteles az illetékes szakszervizt azonnal értesíteni.

5.3. Nyitott radioaktív készítményekkel végzett munkák
[16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet, Magyar Szabvány 62-7:1999]
Ha a munkahely, személy vagy környezet törés, technológiai fegyelem megsértése, vagy más hiba
következtében sugárzó anyaggal szennyeződik, első teendő a munka azonnali beszüntetése. Az érintett
területet el kell határolni és a személyek, illetve a tárgyak további szennyeződésének elkerülése
érdekében a szennyeződés továbbterjedését meg kell akadályozni.
A szennyeződés kiszivárgásának megelőzésére a helyiségből kivezető minden nyílást megfelelő
módon kell zárni. A szennyezett helyiségbe mindaddig tilos belépni, amíg a dekontamináció
vezetésére kijelölt személy arra engedélyt nem ad. A balesetnél bekövetkezett sugárveszély
felszámolását csak sugárvédelmi szakemberek irányíthatják.
A baleset színhelyén meg kell vizsgálni, hogy a jelenlevő személyek szennyeződtek-e radioaktív
anyaggal. Ha a test felületén radioaktív szennyezettség mérhető, a szennyezett ruházatot el kell
távolítani. A szennyezett testrészeket megfelelő mentesítő oldószer igénybevételével azonnal le kell
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mosni. A bőr szennyeződése esetén a mentesítést oly módon kell elvégezni, hogy az addig nem
szennyeződött bőrrészek sugárzó anyaggal ne is kerüljenek érintkezésbe.
A szem szennyeződése esetén a szemet folyó vízzel azonnal ki kell mosni, majd haladéktanul
szemorvosi ellátásáról kell gondoskodni. Belégzéssel, lenyeléssel, ép vagy sérült bőr, nyálkahártya
szennyeződése útján történt inkorporáció vagy annak gyanúja esetén a balesetet szenvedetteket
haladéktalanul elsősegélyben kell részesíteni és számukra megfelelő orvosi ellátást kell biztosítani. A
bőr, haj, szőrzet, kézujjak, körmök, ujjközök szennyeződése esetén szappanos vizes, vagy
dekontamináló oldattal történő lemosást kell alkalmazni. Szennyeződésmentesítési célra nem szabad
forró vizet, erősen alkalikus szappant (pl. káliszappan) vagy mechanikus tisztítószert használni. Lágy
szőrű kefével a mosás hatékonysága fokozható.
A mosást követő szárítás után ellenőrző méréseket kell végezni. A sugárzó anyag eltávolítását a
háttérsugárzás szintjének eléréséig kell folytatni, különösen ügyelve arra, hogy a tisztítás során
bőrsérülés ne keletkezzen. A szennyeződés-mentesítésnél használt anyagot, mosóvizet – radioaktív
koncentrációjuknak megfelelően – radioaktív hulladékként kell kezelni.
Felületek szennyeződésmentesítését nedves vattára szórt dekontamináló szerrel való dörzsöléssel kell
kezdeni és csak utána szabad alkalmazni a dekontamináló oldatot nagyobb mennyiségben.
Amennyiben a felület hordozómentes, vagy nagy fajlagos aktivitású radioaktív anyaggal
szennyeződött, akkor a radioaktív elem azonos vegyületű, stabil izotópját tartalmazó szerrel kell
kezdeni a dekontaminálást.
Nagyobb mennyiségű radioaktív folyadék kiömlésénél az oldatot távpipettával kell felszívni és üvegbe
gyűjteni, a maradékot szűrőpapírral kell felitatni, majd a radioaktív anyag és a szennyezett felület
dekontaminálását addig kell folytatni, amíg a mérőeszköz a megengedett szennyezettségnél kisebb
aktivitást nem mutat.
Textília akkor adható inaktív mosodába, ha méréssel igazoltan radioaktív szennyezettségtől mentes.
A megengedett foglalkoztatási dóziskorlátot feltételezhetően meghaladó sugárveszéllyel járó balesetet
azonnal jelenteni kell a Csongrád Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály,
Közegészségügyi Osztálynak.
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6. MUNKAHELYI SUGÁRVÉDELMI SZOLGÁLAT
[16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet]
A Munkahelyi Sugárvédelmi Szolgálat sugárvédelmi megbízottból és annak helyetteséből áll. A
sugárvédelmi megbízottakat az engedélyes írásban bízza meg feladatainak ellátásával. A szolgálat
tagjainak megbízását az Egyetemi Sugárvédelmi Szolgálatnak be kell jelenteni.

6.1. A Munkahelyi Sugárvédelmi Szolgálat feladatai
– a Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat (MSSZ), valamint a Baleset Elhárítási és Intézkedési Terv
(BEIT) összeállítása az Egyetemi Sugárvédelmi Szabályzat, illetve a vonatkozó törvények, rendeletek
felhasználásával;
– a létesítmény hatósági engedélyeinek nyilvántartása, megújításának vagy módosításának, a
tevékenység felszámolása esetén pedig visszavonásának kezdeményezése;
– a sugárveszélyes munkahelyen dolgozók oktatásának, munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatának,
valamint személyi sugárterhelése ellenőrzésének nyilvántartása;
– a radioaktív anyag igénylése, az anyag átvétele, felhasználásának ellenőrzése, eltávolításának
megszervezése és ezek nyilvántartása;
– a radioaktív hulladékok gyűjtésének, tárolásának és kezelésének felügyelete;
– a munkahelyről, szervezeti egységből eltávolított szilárd, valamint a kibocsátott légnemű és
folyékony anyagok radioaktivitásának ellenőrzése és a mérési adatok nyilvántartása;
– a radioaktív anyag szállításának ellenőrzése;
– új sugárveszélyes eljárás, módszer bevezetésekor az erre vonatkozó sugárvédelmi előírások
kidolgozása, illetve kidolgoztatása, sugárvédelmi szempontból hozzájárulás az új eljárás
alkalmazásához;
– a sugárvédelmi célokat szolgáló készülékek és eszközök karbantartásának, hitelesítésének,
kalibrálásának nyilvántartása;
– a munkaterület esetleges radioaktív szennyeződésének a Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat által
meghatározott rendszerességgel történő ellenőrzése és a szennyezettség-mentesítés irányítása;
– a sugárvédelmi hiányosság vagy mulasztás jelentése – megoldási javaslattal kiegészítve – az
engedélyes felé;
– a sugárvédelmet érintő javítási, karbantartási munkákat követő mérések, mérési jegyzőkönyvek
nyilvántartása;
– a létesítmény környezetének sugárvédelmi szempontból történő ellenőrzése;
– részvétel a sugárveszélyes munkahelyek munkavédelmi szemléjén és a hatósági ellenőrzésben;
– rendkívüli esemény esetén eljárás a munkahelyi Baleset Elhárítási és Intézkedési Terv szerint;
– az Egyetemi Sugárvédelmi Szolgálat és a Szakhatóságok felé való tájékoztatás, részükre
adatszolgáltatás;
– mindazon sugárvédelmi feladat ellátása, amelyet jogszabály, a Munkahelyi Sugárvédelmi
Szabályzat, vagy a létesítmény vezetője írásban a munkahelyi sugárvédelmi szolgálat feladatkörébe
utal.
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7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
7.1. A jelen szabályzatot a Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a 2015. év december hó 21-ei ülésén
hozott 242/2015. számú SZ-határozatával elfogadta.
7.2 E szabályzat az Egyetemi Értesítőben történő közzététel napján lép hatályba, egyidejűleg hatályon
kívül helyezésre kerül a 103/2011. számú SZ-határozattal elfogadott Sugárvédelmi Szabályzat.
A szabályzat a következő linken érhető el folyamatosan: http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok.
Dr. Szabó Gábor s. k.
rektor
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8. TÖRVÉNYEK, RENDELETEK
ZÁRT ÉS NYITOTT RADIOAKTÍV SUGÁRFORRÁSOK, IONIZÁLÓ SUGÁRZÁST ELŐÁLLÍTÓ
BERENDEZÉSEK BIZTONSÁGOS MUNKAHELYI FELHASZNÁLÁSÁT SZABÁLYOZÓ
LEGFONTOSABB SUGÁRVÉDELMI JOGSZABÁLYOK ÉS SZABVÁNYOK
TÖRVÉNY
Az 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról
(a továbbiakban: At.)
VÉGREHAJTÁSI RENDELETEK
167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet
az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről
11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet
a radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó
adatszolgáltatásról
7/2007. (III. 6.) IRM rendelet
a nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól
165/2003. (X. 18.) Korm. rendelet
a nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás rendjéről
47/2003. (VIII. 8.) ESZCSM rendelet
a radioaktív hulladékok átmeneti tárolásának és végleges elhelyezésének egyes kérdéseiről, valamint
az ipari tevékenységek során bedúsuló, a természetben előforduló radioaktív anyagok
sugáregészségügyi kérdéseiről
31/2001. (X. 3.) EüM rendelet
az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett személyek egészségének
védelméről
30/2001.(X. 3.) EüM rendelet
a külső munkavállalók munkahelyi sugárvédelméről
15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet
az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok
ellenőrzéséről
16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet
az At. egyes rendelkezéseinek a végrehajtásáról
72/2000. (V. 19.) Korm. rendelet
az atomenergia alkalmazási körébe tartozó egyes anyagok, berendezések és létesítmények tulajdonjoga
megszerzésének speciális feltételeiről, valamint birtoklásuk, üzemben tartásuk bejelentésének rendjéről
65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet
a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és
egészségvédelmi követelményeiről
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33/1998. (VI. 24.) NM rendelet
a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
14/1997. (IX. 3.) KHVM rendelet
a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról
47/1997. (VIII. 26.) BM rendelet
az At. alkalmazásával összefüggő rendőrségi feladatokról
124/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet
az At. hatálya alá nem tartozó radioaktív anyagok, valamint ionizáló sugárzást létrehozó berendezések
köréről
23/1997. (VII. 18.) NM rendelet
a radionuklidok mentességi aktivitás koncentrációja és mentességi aktivitása szintjének
meghatározásáról
17/1996. (I. 31.) Korm. rendelet
a talált illetve lefoglalt radioaktív vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos intézkedésekről
A MUNKAHELYI SUGÁRVÉDELEM SZABVÁNYAI
MSZ 62-2/1989. Béta-, gamma- és röntgensugárzás elleni védelem
MSZ 62-3/1990. A neutronsugárzás elleni védelem
MSZ 62-4/1999. Sugárvédelem nagy aktivitású gamma-távbesugárzó berendezések és orvosi lineáris
gyorsítók alkalmazásakor
MSZ 62-6/1999. Sugárvédelmi előírások a zárt sugárforrások közelterápiás felhasználásakor (brachyterápia)
MSZ 62-7/1999. Sugárvédelem nyitott radioaktív készítmények alkalmazásakor
MSZ 824/1999. Sugárzás elleni védelem orvosi és állatorvosi röntgenmunkahelyeken
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9. MELLÉKLETEK
1. számú melléklet
Egyetemi Sugárvédelmi Szolgálat
Főigazgatóság
Védelmi Iroda 6722 Szeged, Tisza L. krt. 47.
Szolgálatvezető: Dr. Séra Teréz Emese PhD, fizikus
Szolgálatvezető helyettes: Prof. Dr. Pávics László, az orvostudományok doktora, az SZTE, SzentGyörgyi Albert Klinikai Központ, Nukleáris Medicina Intézet igazgatója
Tel.: 62-545-375; 62-545-390; 62-544-649; 30-4750289
Fax: 62-544-564
e-m ail: sera.terez@med.u-szeged.hu
Csongrád Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály, Közegészségügyi Osztály
6726 Szeged, Derkovits Fasor 7–11.
Tel.: 62-592-500
Országos Közegészségügyi Központ - Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató
Igazgatóság (OKK-OSSKI)
1221 Budapest, Anna u. 5.
Tel.: 1-482-2000
MTA Energiatudományi Kutató Központ
Budapest, XII. ker. Konkoly Thege u. 29–33.
Tel.: 1-392-2528
Országos Atomenergia Hivatal (OAH)
1036 Budapest, Fényes Adolf u. 4.
Tel.: 1-436-4800
Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH)
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Tel.: 06-1-476-1100
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2. számú melléklet
A Szegedi Tudományegyetemen sugárveszéllyel járó tevékenységet folytató munkahelyek jegyzéke:
Általános Orvostudományi Kar
 Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet
 Anatómia, Szövet és Fejlődéstani Intézet
 Arc, Állcsont-, és Szájsebészeti Klinika
 I. Számú Belgyógyászati Klinika
 II. Számú Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ
 II. Számú Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ, Haemodinamikai Laboratórium
 Biokémiai Intézet
 Idegsebészeti Klinika
 Kórélettani Intézet
 Nukleáris Medicina Intézet
 Onkoterápiás Klinika
 Ortopédiai Klinika
 Pathológiai Klinika
 Radiológiai Klinika
 Sebészeti Klinika
 Sebészeti Műtéttani Intézet
 Traumatológiai Klinika
 Urológiai Klinika
Fogorvostudományi Kar
Gyógyszerésztudományi Kar
 Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
 Alkalmazott Természettudományi Intézet
o Általános és Környezetfizikai Tanszék
Természettudományi és Informatikai Kar
 Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék
 Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék
 Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
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Tűzvédelmi Szabályzat
A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) és vonatkozó mellékletei alapján a Szegedi Tudományegyetem Szenátusa az Egyetem
tűzvédelmi jogszerűségének biztosítása érdekében az alábbi szabályzatot alkotja, figyelemmel a hatályban lévő tűzvédelmet érintő jogszabályokra és rendeletekre. (15 fejezet)

1. fejezet
1.1. A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya:
1.1.1. Tárgyi hatály:
A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden, a tűzvédelemhez kapcsolódó - jogszabályban meghatározott,
vagy annak megvalósulása érdekében célszerűen alkalmazott -, intézkedésre és az ehhez kapcsolódó gazdasági eseményekre.

1.1.2. Személyi hatály:
 Az Egyetemnél állandó jelleggel foglalkoztatott munkavállalókra,
 az Egyetem területén jogosultan (szerződés, megbízás, engedély stb. alapján) ideiglenesen,
vagy állandóan foglalkoztatott külső munkavállalókra,
 hallgatókra, tanulókra, továbbképzésen résztvevőkre, (nappali, esti, levelező)
 az Egyetem intézeteiben gyógykezeltekre, beteglátogatókra,
 az egyes építmények, épületek, helyiségek, szabadterek bérlőire, illetve a bérlők
állandó és ideiglenesen foglalkoztatott külső munkavállalóira, valamint az MTA
kihelyezett kutatócsoportjaira a bérleti szerződésben meghatározottak alapján.
1.1.3. Területi hatály:
A Szabályzat területi hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi funkcionális-, oktatási-,
szolgáltató - és egyéb egységére, beleértve a székhelyen kívüli karokat, tagozatokat, létesítményeket is, ideértve a szervezeti egységekben létesített munkahelyeket, gépeket, berendezéseket és
műszereket.
1.2. A tűzvédelem általános szabályai:
 A tűzvédelmi szabályzat célja az egyetem egészére kiterjedően, egységesen rögzítse a vezetők,
beosztottak tűzvédelmi feladatait, a tűzvédelmi eljárások szabályait, egy esetlegesen bekövetkező tűz esetén követendő helyes magatartást, továbbá a munkavégzésre és az épületben folyó
egyéb tevékenységre vonatkozó általános tűzvédelmi követelményeket.
 Az Egyetem tűzvédelmi feladatait a jogszabályoknak való megfelelés és a célszerűség határozza meg.
 A Tűzvédelmi Szabályzat a tűzvédelem érvényesülése érdekében kiadott belső
biztonsági szabályozás, vezetői intézkedés, amelyet a tűzmegelőzés érdekében
mindenkinek be kell tartania.
 A munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy a Szabályzatban foglaltakat a munkavállalók és
a külső munkavállalók a reájuk vonatkozó mértékben megismerjék, továbbá megtartsák. Az
erről szóló oktatás megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni és azt az érintettek aláírásukkal kötelesek igazolni.
 A Tűzvédelmi Szabályzatot minden érintett vezető részére, továbbá mindazok számára - igazolható módon - át kell adni, akik a feladatok végrehajtását munkakörüknél, beosztásuknál
fogva ellenőrizni kötelesek.
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 A Szabályzatot állandóan hozzáférhető helyen kell tartani és szükség esetén az arra illetékes,
eljáró személy rendelkezésére kell bocsátani.
 A Szabályzat személyi hatálya alá tartozók beosztásuktól függetlenül kötelesek a jogszabályi
előírásokat, illetve a jelen szabályzatot betartani tevékenységük során, az általuk észlelt szabálytalanságokat, rendkívüli eseményeket kötelesek a tőlük elvárható módon és mértékben
megszüntetni, illetve jelezni a Szabályzatban meghatározottaknak megfelelően.
 A jelen Szabályzatban meghatározott tűzvédelmi tárgykörben keletkezett szerződések, szakvélemények egy-egy példányait tájékoztatásul azok keletkezését követő 10 munkanapon belül
meg kell küldeni az illetékes számára.
 Az Egyetem minden tűzvédelmi vonatkozású kötelezettség vállalási engedélyével rendelkező,
szerződést kötő alkalmazottja köteles az általa megkötött valamennyi, a tűzvédelmet érintő
szerződésekben, a jelen Szabályzat érvényesülését biztosítani.
 Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak az adott tevékenységet elrendelő vezető írásbeli
engedélye alapján lehet végrehajtani. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység általános
tűzvédelmi előírásait a 7. fejezet, az engedély mintáját a Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.
 A Szabályzatban foglaltak végrehajtásáért az Egyetem kancellára a felelős.
 A Szabályzatban foglaltak be nem tartása és megszegése fegyelmi, szabálysértési,
polgári, büntető vagy egyéb eljárást von maga után, meghatározott esetekben pedig
tűzvédelmi bírság kiszabását teszi lehetővé. A fegyelmi eljárásokat a "Hallgatói Fegyelmi
Szabályzat", valamint a "Szegedi Tudományegyetem Fegyelmi eljárásra vonatkozó szabályzata az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalókra" szabályzatoknak
megfelelően kell lefolytatni.
 A Szabályzatot mindenkor naprakész állapotban kell tartani. Az Egyetem területén
bekövetkezett változások esetén az Egyetem tűzvédelemért felelős szakembere köteles azt kiegészíteni, vagy módosítani, illetve új Szabályzatot készíteni és kiadni.

2. fejezet
Ügyrend
A tűzvédelemben közreműködő személyek feladat- és hatásköre
2.1. A Rektor tűzvédelmi feladatai:
A rektor tűzvédelmi feladatait – a vezető beosztásával járó felelőssége változatlanul hagyása
mellett – átruházott hatáskörben az Egyetem Kancellárja látja el.
2.2. A Kancellár tűzvédelmi feladatai:
2.2.1. A Kancellár érvényesíti a tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabályokban foglalt és e Szabályzat
előírásait. Ennek keretében
 Felelős az Egyetem egész területén a tűzvédelemmel kapcsolatos hatályos rendelkezések érvényre juttatásáért, a tűzvédelmi szervezet zavartalan működéséért, biztosítja részükre a pénzügyi - technikai ellátást, a szakmai továbbképzés lehetőségét,
 Felelős a jelen szabályzatban, és az egyéb jogszabályokban foglaltak végrehajtásáért, megtartásáért.
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2.2.2. Az Egyetem területén bekövetkezett, jelen Szabályzatot érintő, rendkívüli eseményekről beszámoltathatja a Gazdasági Főigazgatót.
2.2.3. A Kancellár a 2.2.1. bekezdésben meghatározott feladatait – a vezető beosztásával járó felelőssége változatlanul hagyása mellett – átruházott hatáskörben az Egyetem Gazdasági- Főigazgatója látja
el.
2.3. Az Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Főigazgató tűzvédelmi feladatai:
Az Egyetem tűzvédelmi szabályzatának aktuális módosítás tervezetét elkészítteti és azt, jóváhagyásra az Egyetem döntéshozó testülete elé terjeszti.
2.4. A Gazdasági Főigazgató tűzvédelmi feladatai:
Az Egyetem vezetőjének - annak vezetői beosztásával járó felelőssége változatlanul hagyása
mellett - tűzvédelmi feladatait átruházott jog-, és hatáskör alapján látja el, valamint irányítja a
tűzvédelmi tevékenységet.
2.4.1. A Gazdasági Főigazgató a tűzvédelmi tevékenységgel kapcsolatban felelős:
 A tűzvédelmi szervezet hatásos működéséért.
 Az Egyetem tűzvédelmi tevékenységének irányítását, folyamatos ellenőrzését – egyszemélyi
felelősség érintetlenül hagyása mellett – a Védelmi Iroda irodavezetője útján biztosítja.
 Gondoskodik arról, hogy a tűzvédelmi követelmények érvényre juttatásához, továbbá a tűzvédelmi eszközök, felszerelések, stb. beszerzéséhez, javításához, karbantartásához szükséges
pénzügyi fedezet az egyetem éves költségvetésében biztosítva legyen.
 Figyelemmel kíséri annak rendeltetésszerű felhasználását.
 Gondoskodik arról, hogy a jogszabályban előírt tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatokra
és a felülvizsgálat során feltárt hiányosságok kijavítására a szükséges pénzügyi fedezet biztosítva legyen.
Gondoskodik a tűzvédelmi vezető által javasolt új tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, szakkönyvek, táblák, tűzvédelmi eszközök és készülékek beszerzéséhez szükséges pénzügyi fedezet
biztosításáról.
2.4.2. A tűzvédelemmel kapcsolatos jogkörének érvényesítése:
 Új technológiai eljárás tervezésénél, vagy bevezetése, kivitelezése kapcsán
technológiai utasításban kidolgoztatja a megtartandó tűzvédelmi előírásokat.
 Minden használatbavételi (üzem behelyezési) hatósági eljárásra az illetékes
tűzvédelmi hatóságot meghívja.
 Gondoskodik arról, hogy a különböző szerződések tartalmazzák a tűzvédelemre
vonatkozó előírásokat, a vállalkozó és a megbízó feladatát.
 Folyamatosan biztosítja az Egyetem tűzbiztonságához szükséges személyi, tárgyi
feltételeket.
 Az egyetemi létesítmények, építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával,
üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodik a tűzvédelmi jogszabályokban és állami szabványokban rögzített elvárások megtartásáról, valamint a tűzveszélyes tevékenységgel
kapcsolatos vészhelyzetek megelőzéséhez és
elhárításához szükséges műszaki háttér megteremtéséről.
 Gondoskodik arról, hogy a beruházási, építési, technológiai tervekben lévő, a
tűzvédelemmel kapcsolatos előírások a végrehajtás során megvalósuljanak, arról a tűzvédelemért felelős személyt folyamatosan tájékoztatja.
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 Biztosítja, hogy csak olyan gép, berendezés kerüljön beszerzésre és üzemeltetésre,
amely a mindenkor érvényes tűzvédelmi előírásoknak megfelel.
 Gondoskodik az új tűz- és robbanásveszélyes anyagok, készülékek, gépek, berendezések, technológiák tűzvédelmi megfelelőségi tanúsításáról, szakmai egyeztetést végez a tűzvédelmi szervezettel, az egyetem tűzvédelmi főelőadójával.
 A vállalkozói,- bérbeadási szerződésekben rögzítteti a tűzvédelemmel kapcsolatos felelősséget,
megfogalmazza a helyi sajátosságoknak megfelelő speciális tűzvédelmi óvintézkedéseket, azok
betartásának kötelezettségét, előzetesen egyeztet a Védelmi Irodával.
 A beruházások, fejlesztések során elkészíti a szükséges adatszolgáltatást, konzultál,
egyeztet az illetékes tűzvédelmi hatósággal, az általa vezetett szervezet tűzvédelmet érintő tevékenységéről rendszeres adatszolgáltatást teljesít a tűzvédelmi vezető részére.
 Amennyiben a kiviteli tervekben meghatározottak betartása akadályba ütközik és a
módosítás elkerülhetetlen, a jogszabály, szabvány előírásaitól való eltérés megkérésével köteles
gondoskodni a tervezési hiányosságok megszüntetését a felelős tervezőnél, tűzvédelmi szakértőnél, illetve a beruházónál kezdeményezni.
 A tűzvédelmet érintő műszaki átalakítások, tervezési időszakában, illetve a kivitelezések befejezése után a tervdokumentációkat az egyetem megfelelő tűzvédelmi végzettséggel rendelkező
szakemberének betekintésre átadja, hogy a beállt változások alapján a kockázati besorolásokat
módosítani tudja.
 A tűzvédelmi helyzetre, illetve a tűzoltás feltételeire kiható változtatások megtétele
előtt (legalább 15 nappal) az egyetem tűzvédelmi vezetőjének bevonásával intézkedik az illetékes tűzvédelmi hatóság felé a bejelentés megtételéről (épület, építmény, helyiség, vagy szabad
tér kockázati osztályba sorolásának megváltoztatása, út, közművezeték elzárása, forgalom elterelése stb.)




Építmény, építményrész, épületegyüttes megépítéséhez, bővítéséhez, felújításához,
helyreállításához, átalakításához, korszerűsítéséhez, rendeltetés módosításához, a
jóváhagyott építési engedélyezési tervdokumentáció részét képező tűzvédelmi
dokumentációban leírtak megvalósítására intézkedik, arra anyagi fedezetet biztosít
A költségvetési, felújítási éves, illetve középtávú tervekbe a tűzvédelemmel kapcsolatos igények pénzügyi fedezetét betervezteti.

2.5. Tanszék/Egység/ Létesítmény vezető tűzvédelmi feladatai:
Felelős az általa vezetett tanszék, egység, létesítmény tűzvédelmi helyzetéért, az egyetem Tűzvédelmi Szabályzatában foglalt előírások, valamint a tűzvédelmi hatóság határozatainak végrehajtásáért. A felügyeletükre bízott területen feltárt hiányosságok megszüntetésére – külön felhívás
nélkül – intézkedni köteles.
 A vezető ellenőrzi az irányítása alá tartozó munkaterület használati tűzvédelmét, a szabályzatban foglaltak betartását.
 A tűzvédelmi feladatok ellátására tűzvédelmi megbízottat bíz meg.
 A tűzvédelmi megbízottja segítségével végzi a tűzvédelmi feladatait, ellenőrzi a tűzvédelmi
előírások betartását, biztosítja ezek feltételeit.
 Szükség esetén az adott munkahelyen egyedi tűzvédelmi rendelkezéseket adhat ki.
 Gondoskodik az újonnan belépő dolgozók munkába lépés előtti, majd ismétlődő,
valamint a hallgatók labor, műhelygyakorlatot, illetve kollégiumi elhelyezést megelőző tűzvédelmi oktatásáról, rendszeres továbbképzéséről, a munkakörökkel, tevékenységekkel kapcsolatos tűzvédelmi ismeretek megszerzéséről a jogszabályban meghatározott tűzvédelmi szakmai
képesítéssel rendelkező személy bevonásával.
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 Gondoskodik a tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörben foglalkoztatottak
vizsgáztatásáról és továbbképzéséről.
 Gondoskodik a szervezet területén lévő tűzvédelmi berendezések, és felszerelések
üzemképességének folyamatos fenntartásáról, elvégezteti a jogszabályban meghatározott üzemeltetői ellenőrzéseket, karbantartásokat, időszakos felülvizsgálatokat és azokat a meghatározott módon dokumentáltatja.
A tűzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan üzemképes állapotban kell tartania.
 Gondoskodik a nyomáspróbára kötelezett berendezések, helyiségek megfelelőségének felülvizsgálatáról (robbanás-gátló szekrény, túlnyomásos füstmentes lépcsőház, stb.).
 Gondoskodni köteles a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi tiltó és figyelmeztető táblák, piktogramok elhelyeztetéséről, pótlásáról, cseréjéről.
 Területén gondoskodik a gázpalackok előírások szerinti biztonságos felhasználásáról, tárolásáról, szállításáról.
 Gondoskodik a vészlétrák, hágcsók, vészkijárati kilépők karbantartásának elvégzéséről, szervezi az időszakos vizsgálatát.
 Megszervezi egységénél a tűzjelzést, a tűzoltásban való részvételt, közreműködik a tűz okának
felderítésében, elősegíti a hatósági tűzvizsgálatot végző hivatásos szerv munkáját.
 Részt vesz az irányítása alatt lévő létesítményben történt tűzesetek kivizsgálásában, elkészítteti
a ténymegállapító jegyzőkönyvet a szervezet tűzvédelmi megbízottjával.
 Saját hatáskörben azonnal intézkedik tűz-, és robbanásveszélyes körülmény esetén, majd jelenti
a Védelmi Irodának.
 Amennyiben a hiányosság, szabálytalanság elhárítására saját hatáskörében nincs
lehetőség, akkor ezt haladéktalanul jelzi a Gazdasági Főigazgatónak.
 Gondoskodik a dohányzóhelyek jogszabálynak megfelelő kijelöléséről és
megjelöléséről, valamint a dohányzás szabályai betartásának ellenőrzéséről.
A szabályszegést köteles az Egyetem erre vonatkozó egyéb szabályzatai szerint
szankcionálni.
 Az általa vezetett szervezetnél tartandó tűzvédelmi ellenőrzésen részt vesz.
 Biztosítja a tűzoltóság helyszíni gyakorlatainak végrehajtását.
 Gondoskodik a Tűzriadó Terv naprakészségének biztosításáról.
 Gondoskodik a Tűzriadó Tervben leírtak szerint, a mentés módjának, a kiürítés
lebonyolításának írásos megtervezéséről.
 Gondoskodik a Tűzriadó Tervben meghatározottak évenkénti gyakoroltatásáról.
 Biztosítja a jogszabályban meghatározottak, és kötelezettek részéről a Tűzoltási és Műszaki
Mentési Terv (TMMT) adatszolgáltatási kötelezettségeivel kapcsolatos adatszolgáltatások naprakészségét. Változás esetén köteles 8 napon belül jelenteni azt az illetékes tűzvédelmi hatóság
felé.
 A létesítmény területére bevitt, tárolt, használt idegen tulajdonú tűzveszélyt jelenthető eszközökről, berendezésekről (TV, hűtőgép, jármű, stb.) nyilvántartást vezet, azok használatát, elhelyezését tűzvédelmi szempontból korlátozhatja, megtilthatja.
 Rendelkezik az alkalmi tűzveszélyes tevékenység engedélyezésére vonatkozó írásbeli engedély - a munkát elrendelő részéről történő - kiadására vonatkozóan.
 Olyan tevékenység végzésekor, amely helyiségek, szabadterek, - a használatba vételi engedélytől eltérő – módosítását, átrendezését vonja maga után, a Védelmi Irodát azonnal írásban értesíteni kell az esetleges
 A Védelmi Irodát irodavezetőjét köteles tájékoztatni az illetékességi terület változásairól, szervezeti egységek csatlakozásáról, megszűnéséről, egyéb, a tűzvédelmet, tűzoltást is befolyásoló
változásokról.
 Évente egy alkalommal a felügyelete, kezelése alatt álló területeken vezetői tűzvédelmi szemlét
tart a tűzvédelmi megbízottal közösen.
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 A feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat jegyzőkönyvben rögzíti, és intézkedik azok
mielőbbi megszüntetésére,
 A tűzvédelmi jogszabályok megsértőivel szemben felelősségre vonást kezdeményez.
 Az automata tűzjelző berendezés meghibásodását, ideiglenes kikapcsolását (füst érzékelő letakarása, kikapcsolása, zóna, zónák kikacsolása) a megfelelő ellensúlyozó intézkedések megtétele mellett (plusz kézi tűzoltó készülékek elhelyezése, fokozottabb személyi ellenőrzés) és a Védelmi Iroda tájékoztatásával engedélyezheti.
 Az automata tűzjelző rendszer meghibásodását, kikapcsolását, ha az a 48 órát meghaladja a
Védelmi Irodán keresztül az illetékes tűzvédelmi hatóságnak jelzi.
 Tájékoztatja a Védelmi Irodát a tűzjelző rendszer visszaállításáról.
2.6. Védelmi Iroda feladatai:
A tűz elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok eredményes végrehajtása érdekében egyetemünkön a tűzvédelmi szakfeladatokat kizárólag a Gazdasági Főigazgatóságon belül létrehozott tűzvédelmi szervezet, a Védelmi Iroda látja el.
Feladatkörében:
 Rendszeresen ellenőrzi az intézmény működési területén a tűzvédelmi szabályok, előírások
megtartását, hiányosságok esetén intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez azok megszüntetésére, és szükség szerint a felelősségre vonásra.
 Előkészíti és javaslatot tesz a tűzvédelmi költségvetésre, melyben meghatározza a
tűzvédelmi feladatok végrehajtásához (továbbképzések, ellenőrzések, felülvizsgálatok,
beszerzések) szükséges pénzügyi keretek nagyságát.
 Az intézménynél történő fejlesztések, beruházások előkészítése és megvalósítása során elősegíti
a tűzvédelmi szabályok, előírások érvényre juttatását.
 Elkészíti az intézményre vonatkozó esetleges kiegészítő tűzvédelmi utasítást, tűzveszélyességi
osztályba sorolást és segítséget nyújt a tűzriadó tervek naprakészségéhez.
 Minden olyan létesítmény tekintetében ahol kiegészítő tűzvédelmi utasítás kerül kidolgozásra,
az adott Intézmény vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, évente egy alkalommal
részt vesz a tűzriadó gyakorlat tartásában, koordinálásában és a levezetésében.
 A szakirányítói tevékenysége során köteles dokumentáltan megfogalmazni azokat a - jogszabályi előírásoknak megfelelő - körülményeket, melyek megléte, kialakítási igénye, fenntartása, illetve működtetése az Egyetem számára kötelezettség.
 Köteles írásbeli felkérésre minden szakirányítási igényt a felkéréstől számított maximum 10
munkanapon belül írásban megfogalmazni, és erről az igénylőt közvetlenül tájékoztatni.
 Ha a szakirányítást érintő kérdésben hatósági állásfoglalás szükséges, akkor ezt megkéri, a hatóság állásfoglalását szakvéleményében érvényesíti, amennyiben a szakvélemény elkészítéséhez szakhatósági véleményt kell beszerezni akkor annak költségvonzata a szakvéleményt kérőt
terheli,
 Irányítja, segíti és ellenőrzi a tűzvédelmi megbízottak tevékenységét, részt vesz az intézmény
területén a felügyeletet ellátó minisztérium, illetve a tűzvédelmi hatóság eljárásain.
 Szervezi az érintett munkavállalók folyamatos tűzvédelmi továbbképzését, oktatását, szakvizsgáztatását, gondoskodik azok végrehajtásáról.
 Véleményezi az intézmény területén a tűzveszélyes tevékenység eseti engedélyezését, szükség
szerint felügyeleti szolgálat biztosítását rendeli el.
 Ellenőrzi az előírt rendszabályok betartását, figyelemmel kíséri az intézmény
területén tartott műsoros, illetve nagyobb létszámú rendezvények tűzvédelmét.
 Figyelemmel kíséri az intézmény területén lévő tűzjelző berendezések, tűzvédelmi
berendezések, felszerelések és eszközök készenléti állapotát, üzemeltetésük fenntartásuk, karbantartásuk és felülvizsgálatuk elvégzését.
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 Adatot szolgáltat a költségvetési terv összeállításához a tűzvédelmi berendezések, eszközök és
felszerelések üzemképességének, karbantartásának és felülvizsgálatának fedezet igényére.
 Megszervezi és koordinálja a tűzvédelmi eszközök tervezését, beszerzését, tevékenységéről
rendszeresen beszámol vezetőjének.
 Szükség szerint, de legalább évente egyszer elkészíti és értékeli az egyetem tűzvédelmi helyzetét, az erről szóló jelentést a Gazdasági Főigazgató részére legkésőbb a tárgyévet követő január
31. napjáig megküldi.
 Gondoskodik az új létesítmények használatba vétele, gépek, műszerek üzembe
helyezése, valamint jelentősebb műszaki felújítást követően a helyi tűzvédelmi
előírások elkészítéséről.
 Gondoskodik az új tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, szakkönyvek, tűzvédelmi figyelmeztető táblák, tűzoltó készülékek és felszerelések igénylistájának összeállításáról és megrendeléséről.
 A tűzvédelemmel kapcsolatos ügyiratokról, jegyzőkönyvekről nyilvántartást vezet. Az iratokat
betekintés céljából - a tűzvédelmi hatóság rendelkezésére bocsátja.
 Közreműködik a hivatásos tűzoltóság által tartott helyszíni gyakorlatokon.
 Javaslatot tesz a tűzvédelmi munkában élenjáró munkavállalók jutalmazására, illetve a mulasztást elkövetők felelősségre vonására.
 Tűz esetén részt vesz a keletkezési ok megállapításában, elősegíti az illetékes tűzvédelmi hatóság ilyen irányú tevékenységét.
 Bejelenti a tűzoltóságnak a létesítmény területén a tűzoltást befolyásoló változásokat.
 Biztosítja a tűzoltás-vezető által a tűzoltáshoz, a mentéshez igényelt, az Egyetemnél
rendelkezésre álló eszközöket, anyagokat.
 Gondoskodik a tűzvédelem fejlesztését szolgáló tapasztalatok, módszerek, eljárások
elterjesztéséről, általánossá tételéről.
 Gondoskodik arról, hogy a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak az Egyetem területén
jogosultan tartózkodókkal szemben is érvényesítésre kerüljenek.
2.7. Munkavállalók, hallgatók és tanulók tűzvédelmi feladatai
Minden, jelen szabályzat 1. fejezet 1.1.2. pontja alapján a személyi hatály alá tartozó alkalmazott
kötelessége e Szabályzatban meghatározottaknak megfelelően folytatni tevékenységét.
Az alkalmazottak és munkavállalók (továbbiakban munkavállaló) a munkahelyükhöz
tartozó létesítményeket a megelőző tűzvédelmi rendelkezések maradéktalan betartása
mellett, csak a használatbavételi, üzembe helyezési engedélyben megállapított
rendeltetésnek megfelelő célra használhatják.
A Szabályzatban meghatározottaktól eltérő magatartást tanúsítók büntetőjogi, fegyelmi, kártérítési
felelősséggel tartoznak, amelyet velük szemben az Egyetem érvényesíteni fog.
2.7.1. Munkavállalók jogosultak és kötelesek:
 A rábízott feladatokat a foglalkozási szabályoknak megfelelően a Tűzvédelmi
Szabályzatban előírtak betartásával megtartani.
 Dohányzási és nyílt láng tilalmára vonatkozó előírásokat betartani.
 Megbízás (kinevezés) alapján ellátni az egyetem tűzvédelmi szervezetében részére
meghatározott feladatokat.
 A munkahelyen rendet és tisztaságot tartani, megszüntetni minden olyan
körülményt, amely tüzet okozhat.
 Tűz- és robbanásveszélyt megszüntetni.
 Tűz- és robbanásveszélyes helyeken az alkalomszerű tűzveszélyes munkavégzéshez írásbeli
engedélyt kérni, a munkát az engedélyben meghatározottak szerint végezni.
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 A munkakörének megfelelő tűzvédelmi oktatáson, szakvizsgán és továbbképzésen
részt venni.
 A munkavégzés során a technológiai-, műveleti-, kezelési-, és karbantartási
utasításokban meghatározott tűzvédelmi előírásokat betartani.
 Személyesen észlelt, vagy a tudomására jutott tűzvédelmi hiányosságokat,
szabálytalanságokat közvetlen vezetőjének jelenteni.
 Tűz esetén a Tűzriadó Tervben meghatározott magatartási szabályokat betartani, a részére előírt
feladatokat végrehajtani.
2.7.2. Hallgatók és tanulók jogosultak és kötelesek:
 Kötelesek a Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott tűzvédelmi előírásokat
betartani, azokat külön felhívás vagy intézkedés nélkül végrehajtani.
 A Tűzriadó Tervben meghatározott feladatok évenkénti begyakoroltatásán részt venni
és a részükre meghatározott feladatokat végrehajtani.
 A hallgatók, illetve kollégiumban lakók a tűzvédelmi oktatáson részt venni.
 Kiürítési gyakorlat alkalmával a Tűzriadó Tervben foglalt szabályok szerint az épületet azonnal
elhagyni.
 Tűz esetén a Tűzriadó Tervben megjelölt intézkedésre jogosult személyt értesíteni
(szervezeti egység vezetője, nevelőtanár, vagy gondnok, portás), valamint a tűz oltását
megkísérelni és a tűz hatókörében tartózkodókat, a tűzoltókat riasztani.
2.8. .Az Egyetem területén szerződéses jogviszony, alapján vagy bérlőként tevékenységet kifejtők részére a szerződött partner kötelessége:
 A Szegedi Tudományegyetem Tűzvédelmi Szabályzatát megismerni és a tevékenységüket e
szabályzat szerint végezni.
 Amennyiben a szerződött fél, bérlő hibájából, mulasztásából, bármilyen kár, hatósági bírság,
elmarasztalás éri az Egyetemet, az a szerződött felet, bérlőt terheli.
 Köteles a tevékenysége során bármilyen tűzvédelmet érintő szabálytalanságot, hiányt, problémát a tűzvédelemért felelős vezetőnek jelenteni.
 Köteles az Egyetem Tűzriadó Tervéhez, Tűzoltási Műszaki Mentési Tervéhez, Tűzvédelmi
Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvéhez adatokat szolgáltatni.
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3. fejezet
A tűzvédelmi szervezet feladata, felépítése, működési és
irányítási rendje, valamint finanszírozása
3.1. A tűzvédelmi szervezet felépítése

3.2. Az Egyetem tűzvédelmi szervezetének működése, finanszírozása:
A tűzvédelmi szervezet az Egyetem operatív tűzvédelmi feladatának ellátására hivatott, - a helyi
sajátosságokat figyelembe vevő - része.
A tűzvédelmi szervezet létrehozásával a tűzvédelmi feladatokért felelősséggel tartozók jog-, és
hatásköre, az azzal járó felelőssége nem csökken.
Az egyetemi tűzvédelmi szervezet tagjai kinevezés útján főfoglalkozásként (tűzvédelmi főfőmunkatárs), vagy írásbeli megbízás alapján a munkaköri tevékenység mellett, munkaidejük részeként, havi átlag 6 órában végzik a tűzvédelmi feladataikat.
3.2.1. A tűzvédelmi szervezet minden tagja köteles:
 tűzvédelmi felvilágosítást végezni,
 az egyetem dolgozóinak aktív közreműködését kérni a tűz megelőzésére és őket a
keletkező tüzek oltásába bevonni,
 gondoskodni arról, hogy a tűzeset helye a tűzvizsgálat elkezdéséig változatlanul
maradjon.
3.2.2. A tűzvédelmi szervezet tagjai jogosultak a tűzvédelemmel összefüggő bűncselekmény, szabálysértés, vagy egyéb károkozás elkövetésén tetten ért személyt a cselekményének folytatásának abbahagyására felszólítani.
3.2.3. A fellelt tárgyi bizonyítékot, a kár okozására használt eszközt köteles megőrizni,
további eljárásra az illetékes szervnek átadni.
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3.2.4. A tűzvédelmi szervezet tagjai a Védelmi Iroda Rendészeti Csoportjának, vagy a rendvédelmi
hatóságnak a segítségét kérhetik, ha a bűncselekmény megakadályozása, vagy a tettes helyszínről való távozásának a megakadályozása azt szükségessé teszi.
3.2.5. Az Egyetem tűzvédelmi költségei az Egyetem döntéshozó testülete által jóváhagyott
éves pénzügyi költségtervben szerepelnek.
3.3. A tűzvédelmi főmunkatárs feladatai:
 Az Egyetem tűzvédelmi főmunkatársa jogosult és köteles - a Tűzvédelmi Szabályzatban foglalt
előírások érvényre juttatását ellenőrizni, a változtatásokra vonatkozó javaslatait egyeztetni közvetlen felettesével, a Védelmi Iroda vezetőjével.
 Intézkedési és ellenőrzési hatásköre- tűzvédelmi vonatkozásban - az Egyetem
valamennyi szervezeti egységére kiterjed.
A tűzvédelmi vezető főmunkatárs irányítja, felügyeli az Egyetem valamennyi szervezeti egysége tűzvédelmi megbízottainak szakmai munkáját.
 Megtartja az egyetem dolgozóinak és diákjainak az éves kötelező tűzvédelmi oktatásokat, az új
munkavállalók számára a munkába állást megelőzően, valamint soron kívüli oktatást tart tűzesetet követően valamint új tűzveszélyes technológia bevezetése során.
 Elkészíti és a szolgálati út betartásával előterjeszti az Egyetem Tűzvédelmi
Szabályzatát. Ellenőrzi az időszerűségét a létesítmények vezetői által elkészített helyi
Tűzriadó Terveknek. Jogszabályi változás esetén a módosításra javaslatot tesz..
 Megszervezi a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezettek vizsgára való felkészítését,
gondoskodik a vizsgák, továbbképzések végrehajtásáról.
 Részt vesz az Egyetemen a tűzvédelmi hatóság és a felügyeleti szerv eljárásain,
tűzvédelmi ellenőrzésein.
 Felkérésre véleményezi a szervezeti egységek területén az alkalomszerű tűzveszélyes
tevékenység eseti engedélyezését.
 Beruházások, fejlesztések tervbírálata és megvalósítása során elősegíti a tűzvédelmi
szabályok, előírások érvényesülését.
 Felkérésre elemzést készít az Egyetem tűzvédelmi helyzetéről.
 Feladata ellátásával kapcsolatban jogosult az Egyetem bármely helyiségébe - az ott
érvényes működési és biztonsági előírások figyelembe vételével - belépni és ellenőrzést folytatni.
 Kapcsolatot tart a tűzvédelmi hatósággal és a felügyeleti szerv illetékes osztályával.
 Elősegíti a tűzvédelmi hatóság tűzvizsgálati munkáját, amelyhez minden segítséget,
felvilágosítást, iratot rendelkezésre bocsát.
 Közvetlen tűz, vagy robbanásveszély esetén saját hatáskörében intézkedik annak
megszüntetésére, ennek érdekében jogosult a helyszínen a munkavégzést leállítani, a
foganatosított intézkedésekről a Védelmi Irodavezető útján a Gazdasági Főigazgatót utólag köteles tájékoztatni.
 Kapcsolatot tart az egyetem létesítményeit, épületeit, épületrészeit, szabad tereit érintő tűzvédelmi változások során bevont tűzvédelmi szakértőkkel, figyelemmel kíséri munkájukat és nyilvántartja a tűzvédelmi változásokat.
 Ellenőrzi a meglévő tűzvédelmi dokumentációkat és pontosítja, pontosíttatja azokat.
(TMMT,TMMK)
 Figyelemmel kíséri az egyetem területén lévő tűzvédelmi berendezések karbantartásának, kötelező felülvizsgálatának elvégzését.
 Kapcsolatot tart a „Heliport” biztonsági tisztjével és figyelemmel kíséri a Klinikai Központhoz
tartozó helikopter leszálló tűzvédelmi feladatait, és tűzvédelmi berendezéseit.
 Megszervezi és kivitelezi a tűzvédelmi hatósággal közösen a biztosításban résztvevő állomány
negyedéves tűzoltási gyakorlatát a helikopter leszálló területén.
 Részt vesz a Légügyi Hatóság valamint a Katasztrófavédelmi Hatóság hatósági ellenőrzésein.
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3.4. A tűzvédelmi munkatárs tűzvédelmi feladatai:
 Munkájával elősegíti a tűzvédelmi főmunkatárs kötelezettségeinek és feladatainak teljesülését.
 Kapcsolatot tart, és ellenőrzi a külső szolgáltatók által végzett tűzvédelmi karbantartások és felülvizsgálatok elvégzését. Ellenőrzi a jogszabályban meghatározott üzemeltetési kötelezettségek
elvégzését és megfelelő dokumentálását.
 A feltárt hiányosságokról tájékoztatja a tűzvédelmi főmunkatársat (vezetőt), és javaslatot tesz
azok kiküszöbölésére.
 Vezeti, és naprakész állapotban tartja a tűzvédelmi dokumentációkat. Kapcsolatot tart a tűzvédelmi megbízottakkal, ellenőrzi és segíti tevékenységüket.
 Részt vesz az egyetem területén lévő beruházások tűzvédelmet érintő egyeztetésein,
 Megszervezi a létesítmények, épületek tűzvédelmi bejárásait, ellenőrzését és azokról feljegyzést
készít.
 Kapcsolatot tart a tűzvédelmi hatósággal és elősegíti azok munkáját.
 Nyilvántartja az egyetem területén lévő kézi tűzoltó készülékek számát, felügyeli a szükséges
üzemeltetői ellenőrzések megtartását, a szükséges karbantartások, felülvizsgálatok elvégzését.
 Gondoskodik a leselejtezett tűzvédelmi berendezések elszállítatásáról, és pótlásáról.
 Intézkedik a sérült, működésképtelen kézi tűzoltó készülékek cseréjéről, és pótlásáról.
3.5. A tűzvédelmi megbízott tűzvédelmi feladatai:
 Az Egyetem szervezeti egységeinek vezetői által kijelölt személy, az írásbeli megbízásban
(5.sz. melléklet ) meghatározott területen látja el a megbízotti feladatokat.
 A tűzvédelmi megbízott kijelölése, megbízása a szervezeti egység vezetőjének (a munkáltatói
jogkör gyakorlójának) felelősségét nem érinti.
 A szervezeti egység meghatározott területén figyelemmel kíséri, segíti a tűzvédelmi
szabályok, előírások betartását, hiányosság vagy mulasztás esetén intézkedést kezdeményez.
 Elkészíti a szervezeti egységére vonatkozó egyedi tűzvédelmi előírásokat.
 A tűzvédelmet is érintő változásokról - pl. átalakítás, új technológia bevezetése,
funkcióváltás, személyi változások, stb. - tájékoztatja a Védelmi Irodát.
 Működési területén véleményezi a tűzveszélyes tevékenység eseti engedélyezését,
szükség szerint gondoskodik a felügyeleti szolgálat biztosításáról, és a szükséges
előírások megtartásának ellenőrzéséről.
 Működési területén előforduló minden tűzesetet köteles a Védelmi Irodának jelenteni.
 Köteles a területéhez tartozó létesítmények - hatósági, vagy szemlebizottsági szemléjén részt venni, az ott feltárt hiányosságok megszüntetésére a szükséges
intézkedést megtenni, és végrehajtásukat ellenőrizni.
 A napi munka során és annak befejezésekor a Tűzvédelmi Szabályzat előírásai alapján
gondoskodik a használati szabályok betartásának ellenőrzéséről, a szabálytalanságok
megszüntetéséről.
 A tűzvédelmi szemléket a szervezeti egység vezetőjével közösen, évenként egy
alkalommal kell végrehajtani, melyről jegyzőkönyvet kell készíteni.
 Köteles a szervezeti egységéhez tartozó valamennyi helyiség (beleértve az alagsori helyiségeket
is) zárható ajtajának kulcsából egy másolati példányt („tűzvédelmi kulcsot”) lezárt, lepecsételt
dupla borítékban azonosítható módon, időtálló
feliratozással arra a portára leadni, ahonnan a kulcsokat egyébként felveszik. Zárcsere esetén
gondoskodik a leadott kulcs kicseréléséről.
 Gondoskodik arról, hogy valamennyi helyiség ajtaján fel legyen tüntetve annak funkciója (pl.
raktár, műhely, labor, öltöző stb.).
 Segítséget nyújt az esetleges tűzvizsgálatban, a tűz keletkezési okának feltárásában.
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 Működési területén segíti a tűz- és káreseteknél az oltási – mentési - kárelhárítási
munkát, szükség esetén, a tűzoltók kiérkezéséig irányítja azt.
 Köteles figyelemmel kísérni a saját szervezeti egysége részére kiadott tűzoltó
készülékek és egyéb tűzoltó eszközök felülvizsgálatának elvégzését.
 Működési területének tűzoltó készülékeiről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a
készenlétben lévő tűzoltó készülék:
- készenlétben tartásának a helyét (ahol felszerelték, elhelyezték),
- ellenőrzésének, javításának idejét,
- nyomáspróbája esedékességének idejét.
 Működési területén nyilvántartást vezet a
a, veszélyes anyagok:
- helyéről, (raktár, labor, stb.)
- mennyiségéről,
- fajtájáról,
b, gázpalackok:
- helyéről, (raktár, kórterem, műtő, labor, stb.)
- mennyiségéről, (üres, teli)
- fajtájáról,

4. fejezet
Tűzvédelmi oktatás tűzvédelmi szakvizsga
4.1. A tűzvédelmi oktatás
Tűzvédelmi szabályzatot felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készíthet, módosíthat.
A munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztató vagy ötvennél több személy befogadására alkalmas helyiséget üzemeltető gazdálkodó szervezet esetén, ahol a
jogszabály felsőszintű tűzvédelmi végzettséggel rendelkező személy alkalmazását írja elő, a tűzvédelmi oktatást kizárólag felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy tarthat.
A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei kötelesek gondoskodni arról, hogy a munkavállalóik a jogszabályokban meghatározott előírások szerint végezzék a tevékenységüket vagy a
létesítmény, építmény, helyiség igénybe vevői a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és
megtartsák.
Az általános és középiskolákban, a szakképző iskolákban, valamint a felsőoktatási intézményekben a
tanulmányi követelménybe építve, továbbá a szaktanfolyamokon, továbbképzéseken oktatni kell az
általános és az egyes szakanyagokhoz kapcsolódó tűzvédelmi ismereteket. Az oktatásról a nevelésioktatási intézmény és az oktatást végző szerv köteles gondoskodni
A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint
arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, tűz esetén történő feladataikat megismerjék.
Az Egyetem azt a munkavállalót, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg
az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.
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Az oktatás elvégzéséhez szükséges feltételeket (dolgozó megjelenését, oktatási anyag stb.) a munkáltatói jogkör gyakorlója köteles biztosítani.
A tűzvédelmi tevékenységre vonatkozó jogszabályi meghatározások alapján az Egyetemnek az alkalmazottai vonatkozásában az alábbi oktatásokat kell tartania:
a) munkába lépést megelőző oktatás,
b) szinten tartó, éves ismétlődő oktatás,
c) rendkívüli tűzvédelmi oktatás
4.1.1. A munkába lépést megelőző oktatás szabályai:
 az Egyetemen senki nem kezdheti meg alkalmazotti jogviszonyából fakadó tevékenységét, míg
tűzvédelmi oktatásban nem részesül,
 az alkalmazottak munkába lépés előtti tűzvédelmi oktatását a jogszabályban meghatározott tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező folytatja le. Az oktatás megtartását az oktatási naplóban
rögzíteni kell.
4.1.2. A szinten tartó, éves ismétlődő oktatás szabályai:
 évente ismétlődő oktatást kell tartani és oktatási naplóbejegyzéssel igazolni az oktatás megtörténtét,
 minden szervezeti egység vezetője köteles intézkedni, hogy alkalmazottai minden évben oktatásban részesüljenek és az oktatásban részt venni nem tudó alkalmazottak részt vegyenek a
megtartott pót oktatáson.
4.1.3. A rendkívüli tűzvédelmi oktatás szabályai:
 ha rendkívüli tűzvédelmi esemény történt, illetve ha az alkalmazott hat hónapot meghaladóan
volt távol a munkahelyétől, illetve ha új technológia kerül bevezetésre, valamint ha az alkalmazott munkaköre megváltozott, akkor az adott szervezeti egységnél a tűzvédelmi megbízottnak
meg kell szerveznie az adott személyek oktatását.
 a munkáltató köteles írásban a Védelmi Irodát értesíteni, hogy mely alkalmazott volt fizetés
nélküli szabadság, vagy táppénz címén, az adott tárgyévben hat hónapot meghaladóan távol a
munkahelyéről.
 minden szervezeti egység vezetője köteles írásban értesíteni a megfelelő illetékest, ha új technológia, vagy új gépi berendezés kerül alkalmazásra,
 minden szervezeti egység vezetője köteles kivizsgálni és adott esetben fegyelmi eljárás keretén
belül értékelni azon munkavállalók mulasztó magatartását, aki nem vesz részt a kötelező tűzvédelmi oktatásokon.
Az egyetem területén szerződéses jogviszony, alapján vagy bérlőként tevékenységet kifejtők részére
a szerződött partner kötelessége a tűzvédelmi oktatás megtartása, mely során érvényesíteni kell a jelen Szabályzatban foglaltakat.
A tűzvédelmi oktatási naplót a 2. számú melléklet tartalmazza.
4.2. Hallgatók, tanulók tűzvédelmi oktatása
 Az oktatásról az illetékes kar,- nevelési,- oktatási intézmény és az oktatást végző szervezet köteles gondoskodni.
 A hallgatók általános tűzvédelmi oktatását az egyetemi évekre vonatkozóan az első tanév, átvett hallgató esetén az első félév kezdetekor – a munkavédelmi oktatással egyidejűleg, a tanév
kezdés időpontjában – egyszeri alkalommal kell elvégezni.
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 A hallgatók általános tűzvédelmi oktatásának megszervezése az illetékes kar vezetőjének, az illetékes tanulmányi osztálynak a feladata.
 Tűzvédelmi szempontból kockázatot hordozó munkahelyeken, laboratóriumokban gyakorlati
képzésen részt vevő hallgatók részére a félév kezdésekor speciális, szükség esetén ismétlődő, a
végzett tevékenységre vonatkozó oktatást kell tartani.

4.3. Tűzvédelmi szakvizsga
 Meghatározott foglalkozási ágakban, illetőleg munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával
rendelkező személy foglalkoztatható.
 Szakvizsgával kell rendelkeznie annak a vezetőnek (munkáltatónak) is, aki a rendelet mellékletének 1-9. és 12–13.pontjaiban meghatározott tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja.
 A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök a 45/2011. (XII. 7.) BM
rendelet 1. mellékletében található meg.
 6.5.6. A továbbképzések felmerülő költségeit a Karok a saját munkavállalói részére
biztosítják.
A szakvizsga bizonyítvány, a sikeres szakvizsga napjától számított 5 évig érvényes.

5. fejezet
A létesítmény, építmények, épületek, helyiségek, szabad terek
kockázati osztályának meghatározása, és az azokra vonatkozó
tűzvédelmi használati szabályok, előírások,
5.1. A kockázat meghatározása
(1) A tűzvédelmi követelményeket befolyásoló kockázat megállapításához meg kell határozni
a) az épületet, önálló épületrészt alkotó kockázati egységeket, azok kockázati osztályait és azt
követően az épület, önálló épületrész mértékadó kockázati osztályát és
b) speciális építmény esetén annak kockázati osztályát.
(2) A kockázati egység lehet
a) önálló rendeltetési egység,
b) szomszédos önálló rendeltetési egységek csoportja a 11. §-ban foglaltak szerint,
c) speciális építmény vagy
d) az épületnek, az önálló épületrésznek, a speciális építménynek a tűzvédelmi dokumentáció
készítéséért felelős személy által a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével meghatározott
része.
(3) A tűzvédelmi dokumentáció készítéséért felelős személy a kockázati egységmeghatározása során
figyelembe veszi
a) a rendeltetést,
b)a helyiségek befogadóképességét és az egyes helyiségek közötti helyiségkapcsolatokat,
c) a helyiségek elhelyezkedését a kijárati szinthez képest,
d) a benntartózkodó személyek menekülési képességét, helyismeretét, ébrenlétét,
e)a személyek mentésének eszközigényét, a mentést segítők szükséges és rendelkezésre álló
létszámát,
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f)az előállított, felhasznált, keletkező, tárolt anyagok mennyiségét, tűzveszélyességi jellemzőit és osztályát, olthatóságát,
g) az előállítás, használat, tárolás tűzveszélyességet befolyásoló körülményeit,
h) a tárolt, kiállított, bemutatott, a rendeltetéshez tartozó tevékenységgel érintett anyagokat,
tárgyakat közösségi értékvédelmi szempontból, továbbá pótolhatóságát,
i) meglévő építmény esetén az építmény adottságait,
j) létfontosságú rendszerelem esetén annak jellemzőit,
k) a tevékenység körülményeit, jellemző adottságait, az adott technológiából adódó állapotokat és azok jellemzőit,
l) a beépített tűzjelző és tűzoltó berendezéssel való ellátottságot.
(4) A kockázati egység részét képezheti a (2) bekezdés a)-c) pontjában foglaltakon kívül
a) közlekedő helyiség,
b) a rendeltetéssel összefüggő tárolásra szolgáló tároló helyiség,
c) a legfeljebb 4 parkoló állással rendelkező gépkocsi tároló helyiség,
d) villamos, valamint gépészeti helyiség,
e) ipari, mezőgazdasági, tárolási alaprendeltetés esetén a rendeltetéssel összefüggő szociális
helyiség és az üzemviteli, adminisztratív tevékenységek ellátását biztosító helyiség.
5.2 (1) A kockázati egység kockázati osztályát
a) speciális építmény esetén a XII. fejezetben foglaltak alapján,
b) az 1. mellékletben foglalt 4. táblázatban nem szereplő ipari, mezőgazdasági rendeltetés esetén a (2) bekezdés alapján,
c) egyéb esetben az 1. mellékletben foglalt 1-4. táblázat alapján
kell meghatározni.
(2) A kockázati egység kockázati osztályát a tűzvédelmi dokumentáció készítéséért felelős személy a 10. § (3) bekezdésben felsorolt jellemzők és a tűzvédelmi helyzetet befolyásoló
egyéb körülmények vizsgálatával, mérlegelésével, a hasonló rendeltetések 1. mellékletben
foglalt 4. táblázat szerinti kockázati osztályának figyelembevételével határozza meg.
(3) Az épület, az önálló épületrész és a speciális építmény mértékadó kockázati osztálya a (4) bekezdésben foglaltak kivételével megegyezik az abban lévő kockázati egységek kockázati osztályai közül a legszigorúbb kockázati osztállyal.
a) NAK osztály esetén az 500 főt,
b) AK osztály esetén az 1500 főt,
c) KK osztály esetén a 3000 főt.
(5) A kockázat mértéke szerint az épület, önálló épületrész, a speciális építmény és a kockázati egység
a) nagyon alacsony kockázati, NAK osztályba,
b) alacsony kockázati, AK osztályba,
c) közepes kockázati, KK osztályba vagy
d) magas kockázati, MK osztályba
tartozik.

5.3. Használatra vonatkozó szabályok
5.3.1. A használatra vonatkozó általános szabályok
 Az építményt, létesítményt, berendezést csak a használatbavételi (üzemeltetési, működési) engedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.
 A Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvet az üzemeltetőnek vagy társasház esetén a
közös képviseletnek az adott létesítmény, épület területén kell tartania.
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 A termelést, a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, valamint az egyéb tevékenységet
(a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni.
 A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez
szükséges anyag és eszköz tartható.
 Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető. Ezen területet a hulladékoktól, száraz
aljnövényzettől mentesen kell tartani.
 A helyiségből, a szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a tevékenység során keletkezett robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell
távolítani.
 I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
 Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó és égést tápláló gázt szállító csőrendszernél és tárolóedénynél, továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék csepegését, elfolyását
vagy a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, kiszivárgott anyagot haladéktalanul
fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen
kell tárolni.
 Az üzemszerűen csepegő I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagú edénybe kell felfogni. A felfogó edényt szükség szerint, de legalább a műszak befejezésével ki kell üríteni, és az erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
 Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot alkalomszerűen csak szabadban vagy hatékonyan
szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs.
 Olajos, zsíros munkaruha, védőruha - ruhatár-rendszerű öltöző kivételével - csak fémszekrényben helyezhető el.
 A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell
szüntetni.
 A helyiség - szükség szerint az építmény, létesítmény - bejáratánál és a helyiségben jól látható
helyen a tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó
rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni.
 A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg
kell jelölni.
 Ha robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő a helyiségben, olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely gyújtási veszélyt jelenthet.
 A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell jelölni.
 A tűzoltó vízforrások, fali tűzcsapok akadálytalan megközelíthetőségét biztosítani kell.
 A kialakított homlokzati mentési pontok megközelíthetőségét az adott szinten és tűzszakaszban
tartózkodók részére biztosítani kell.
 A mentésre szolgáló nyílászárók helyét - a lakóépületek kivételével - a homlokzaton és az épületen belül a mentésre szolgáló nyílászárót tartalmazó helyiség, helyiségcsoport bejáratánál jól
látható és maradandó módon kell jelölni.
 Ahol jogszabály önműködő csukó szerkezet alkalmazását írja elő, ott az ajtót csukva kell tartani. Ha ez üzemeltetési okokból nem lehetséges, vagy a robbanásveszélyes osztályba tartozó
anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő, akkor a nyitva tartás ideje alatt állandó helyszíni felügyeletről kell gondoskodni, vagy biztosítani kell, hogy az ajtó tűzjelző jelére csukódjon.
 A munkahelyek, közösségi épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad. Ha a tevékenység jellege az aj-
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tók zárva tartását szükségessé teszi - veszély esetére - az ajtók külső nyithatóságát a tűzvédelmi
szakhatóság által meghatározott módon biztosítani kell. A belső nyithatóságtól csak akkor lehet
eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizárja.
5.3.2. Dohányzás
 Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol,
az tüzet vagy robbanást okozhat.
 Dohányozni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot előállítanak, tárolnak, feldolgoznak. A dohányzási tilalmat biztonsági jellel kell
jelölni.
 Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiségbe vagy szabadtérbe, gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad.
5.3.3. Szállítás és vontatás
 Veszélyes áruk szállítása esetén e fejezet előírásait csak abban az esetben kell alkalmazni, ha a
veszélyes áruk szállításáról szóló nemzetközi egyezmények tűzvédelmi előírásai másként nem
rendelkeznek.
 Ahol a robbanásveszélyes osztályú anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő, ott csak
robbanásveszélyes terekre minősített járművek használhatók, amelyeknél a biztonsági előírások
megtartása és rendeltetésszerű használata esetén tűz- vagy robbanásveszély nem következhet
be.
 A vasúti mozdonyok a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag szabadtéri tárolóját és a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot feldolgozó technológiai berendezést a vonatkozó műszaki követelményekben meghatározottak szerint, az ezekben nem szabályozott esetekben legfeljebb 50 méterre közelíthetik meg. A megközelítés határát feltűnő módon meg kell jelölni.
 A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító járművön, valamint a tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító jármű rakodóterén dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad.
 A járművek robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó rakományát a veszélyes mértékű felmelegedéstől, valamint az egyéb, tüzet vagy robbanást előidézhető veszélyektől védeni
kell.
 I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, a robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, égést tápláló gázt csak a nemzetközi vagy egyéb tűzvédelmi előírásnak megfelelő, hibátlan állapotban levő, tömören zárható vagy zárt edényben, valamint konténerben, tartályban,
tartányban és erre a célra engedélyezett típusú tartálykocsikon szabad szállítani.
 Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot tartalmazó zárt edényt a járművön kiöntőnyílásával felfelé fordítva úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy az a szállítás közben ne mozduljon el
és ne sérüljön meg.
 I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, a robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, valamint égést tápláló gázt szállító tartálykocsi, tehergépjármű mindkét oldalán és hátsó részén jól láthatóan a veszélyre utaló feliratot vagy biztonsági jelet kell elhelyezni. A veszélyes áruk szállítására vonatkozó nemzetközi megállapodás, műszaki követelmények hatálya alá
tartozó anyagokat szállító járművek, vontatmányok esetében e felirat vagy biztonsági jel mellőzhető.
 A 25 liternél nem nagyobb névleges űrtartalmú, robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba
tartozó folyadékot tartalmazó zárt edényeket - megfelelő sorelválasztással, egymás felett több
sorban - járművön legfeljebb a rakfelület oldalfalának magasságáig elhelyezve vagy zárt kon-
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ténerben szabad szállítani. A 25 liternél nagyobb névleges űrtartalmú, I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot tartalmazó zárt edények csak egy sorban helyezhetők el.
 A robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító járművön a járművezetőn és a járműkísérőn kívül más személy nem tartózkodhat.
5.3.4. Tárolás szabályai
 Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez
szükséges robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett
anyagmennyiséget.
 Tűzgátló előtérben, füstmentes lépcsőházban és előterében mindennemű tárolás tilos.
 A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot - ha azt nem nyomástartó edényzetben hozták
forgalomba - a tűzveszélyes osztályba tartozó anyagra vonatkozó követelmények szerint csak
zárt csomagolásban lehet tárolni.
 Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó
anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy
robbanást okozhat, egy egységben nem szabad tárolni. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét naponta vagy - ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik - folyamatosan ellenőrizni kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni.
 A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.
 Ipari, mezőgazdasági, tároló létesítményben való raktározás, tárolás esetén
a) 200 m2 feletti tároló helyiség födém- vagy tetőszerkezete, valamint a tárolt anyag
között legalább 1 méter távolságot kell biztosítani,
b) a helyiségben tárolt anyag tárolási magassága nem haladhatja meg a füstkötény alsó
síkjának vonalát, kivéve, ha már létesítéskor ettől eltérő tárolás engedélyezése történt
vagy számítással igazolható az eltérő tárolás,
c) a tárolt anyag és a füstkötény függőleges síkja között 1 méter távolságot kell tartani.
5.3.5. A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolási előírásai
 A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot kiszerelni, csomagolni csak jogszabályban meghatározottak szerint, ennek hiányában szabadtéren
vagy olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás és a hatékony szellőzést biztosították.
 A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, valamint az I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot csak zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani és forgalomba hozni.
 A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, valamint az I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék egyedi és gyűjtőcsomagolásán - ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik - az anyag
robbanásra vagy heves égésre való hajlamát szövegesen vagy piktogrammal kell jelölni.
A jelölést a gyártó vagy a csomagoló, a kiszerelő vagy a forgalomba hozó, valamint - a felhasználáshoz külföldről közvetlenül érkező anyag, I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék esetében - a felhasználó szervezet köteles elvégezni.
 Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható tetőtérben, pinceszinti helyiségben,
továbbá 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem tárolásra tervezett helyiségben.
 Padlástérben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag és I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék és gáz nem tárolható. Egyéb szilárd anyag csak olyan módon és mennyiségben helyezhető el, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől, és a kéménytől legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el.
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 Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és a gépjárműtárolókban gázpalackot tárolni tilos.
 Többszintes lakóépületben - az egy lakóegységet tartalmazó lakóépületek kivételével - lakóegységenként nem használható vagy tárolható egynél több propán-bután gázpalack.
 Gázpalack használata és tárolása tilos olyan földszintesnél magasabb építményben, ahol az
esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását idézheti elő.
5.3.6. Tűzoltási út, terület és egyéb utak
 Az üzemi helyiségben és a raktározásnál - ömlesztett tárolást kivéve - legalább a következő
szélességű utat kell biztosítani:
a) a 40 méternél szélesebb helyiségben, középen vagy két oldalon, a 80 méternél szélesebb helyiségben pedig 40 méterenként, hosszirányban egyenes vonalban végighaladó 3 méter széles, mindkét esetben 30 méterenként 1,8 méter széles keresztirányú
utat,
b) a 40 méternél nem szélesebb, de 15 méternél szélesebb helyiségben, hosszirányban
c) 2,40 méter széles, valamint 30 méterenként 1,8 méter széles keresztirányú utat,
d) a 10-15 méter széles helyiségben 1,2 méter, a 10 méternél nem szélesebb helyiségben
1 méter széles hosszirányú utat,
e) éghető anyag zárttéri raktározásánál, tárolásánál 5 méter tárolási magasságig 1,8 méter, nagyobb tárolási magasság esetén 3 méter széles hosszirányú, s azon keresztirányban 25 méterenként 1 méter széles utat,
f) a hűtőházak hűtött tereiben, valamint az állványos vagy rakodólapos raktározás esetén
a - ha az a)-d) pontokban meghatározott szélesség nem biztosítható - technológia szerinti, a tűzvédelmi hatósággal egyeztetett szélességű utat.
 A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.
 Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolója, a közmű nyitóés zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a nyomásfokozó szivattyúnak, valamint
hő- és füstelvezető kezelőszerkezetének, nyílásainak, továbbá a tűzvédelmi berendezés, felszerelés és készülék hozzáférésének, megközelítésének lehetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
 Az üzemi és tároló helyiségekben - a 400 m2-nél kisebb alapterületű helyiség és az állványos
raktározás kivételével - a 2,4 méteres és az ennél szélesebb utak széleit jól láthatóan meg kell
jelölni. Nem kell megjelölni azokat az utakat, amelyeket falsík, beépített gépsorok és berendezések határolnak.
 A kiürítésre és menekülésre számításba vett nyílászáró szerkezeteket - kivéve a legfeljebb 50 fő
tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra minősített nyílászárókat -, míg a helyiségben
tartózkodnak, lezárni nem szabad.
 Az épületek menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházaiban robbanásveszélyes és
tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetőek el. Ez alól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az installációk, dekorációk, szőnyegek,
falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy
a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le.
 Füstmentes lépcsőházban nem helyezhető el robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyag.
 A menekülésre számításba vett közlekedőkben, nem füstmentes lépcsőházakban és a pinceszinti helyiségekben elhelyezett installációk, dekorációk, anyagok a hő- és füstelvezetés hatékonyságát nem ronthatják.
 Tömegtartózkodásra szolgáló vagy a vonatkozó jogszabály szerinti zenés, táncos rendezvények
tartására szolgáló helyiségben égéskésleltető szerrel hatékonyan kezelt dekor anyagok vagy
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akkreditált laboratórium által igazolt, a vonatkozó műszaki követelmény szerinti 1-es osztálynak megfelelő függönyök alkalmazhatóak.
 Épületek menekülési útvonalai nem szűkíthetők le.
5.3.7. Tüzelő- fűtőberendezések
 Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.
 A helyiségben ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagokat tárolnak, előállítanak, felhasználnak, forgalmaznak nyílt lánggal, izzással vagy veszélyes felmelegedéssel üzemelő berendezés - a tevékenységet kiszolgáló technológiai berendezés kivételével - nem helyezhető el.
Technológiai tüzelőberendezés létesítése esetén a tűz vagy robbanás keletkezésének lehetőségét megfelelő biztonsági berendezéssel kell megakadályozni.
 Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal vagy robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázzal üzemeltetett tüzelő- vagy fűtőberendezés, készülék működtetése alatt,
meghatározott kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni.
 A munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztosítás nélküli gáz- és olajtüzelésű berendezésben a tüzelést meg kell szüntetni, a vaskályhákban pedig a tüzet el kell oltani és a salakot el
kell távolítani. Cserépkályhában a tüzelést a munka befejezése előtt 2 órával meg kell szüntetni
és a kályhaajtót a helyiség elhagyásakor le kell zárni. A munkahely elhagyása előtt meg kell
győződni a fűtőberendezés veszélytelenségéről.
 Salakot és hamut csak teljesen lehűtött állapotban, erre a célra szolgáló edénybe, a kijelölt salaktárolóba vagy a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.
 A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető
anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy
az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.
5.3.8. Szellőztetés
 Olyan tevékenység, amelynek végzése során robbanásveszély alakulhat ki, csak hatékony szellőztetés mellett végezhető.
 Ha a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag jelenléte során vagy ahol robbanásveszélyes és
tűzveszélyes osztályba tartozó anyag lerakódásával számolni lehet, a szellőztető berendezéseket
a gyártó által meghatározott rendszerességgel tisztítani kell.
 A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni tilos.
 A hő- és füstelvezető rendszer - általános célú - szellőztetésre igénybe vehető, ha a szellőztetés
révén a hő- és füstelvezető rendszerben éghető anyag megjelenésével, lerakódásával, kiválásával nem lehet számolni.
 A 14 méternél magasabban lévő legfelső használati szinttel rendelkező lakóépület központi
szellőző rendszerét, valamint étterem konyhai szellőző (szagelszívó) rendszerét a gyártó által
meghatározott rendszerességgel, annak hiányában lakóépületben 3 évente, étterem rendeltetés
estében félévente tisztítani és annak elvégzését írásban igazolni kell.
5.3.9. Hő- és füstelvezetés
 A természetes és a gépi füstelvezető, légpótló, valamint a füstmentesítést biztosító nyílások nyílászáróinak szabad mozgását folyamatosan biztosítani kell, és e nyílásokat eltorlaszolni tilos.
Az erre figyelmeztető tartós, jól észlelhető és olvasható méretű feliratot a nyílászárón vagy a
nyílás mellett el kell helyezni.
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 Az installációk, dekorációk, anyagok nem csökkenthetik a füstelvezetéshez, légpótláshoz szükséges nyílásfelületet, nem korlátozhatják a hő és füst elleni védelem eszközeinek mozgását,
működését.
 Az feliratokat, továbbá a hő- és füstelvezető rendszer, füstmentesítés eszközei működtetésére
szolgáló kapcsolók feliratát - a magyaron kívül - idegen nyelven is el kell helyezni, ha ezt az
építmény, építményrész használóinak nyelvismerete indokolja.
5.3.10. Csatornahálózat
 Robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt vagy I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel
vegyi reakcióba lépő, robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó gázt fejlesztő
anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni tilos.
 Abban a létesítményben, ahol a szenny- és csapadékvíz I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot tartalmazhat, a csatornahálózatot berobbanás ellen - az üzemeltetés zavartalanságának
biztosításával - vízzárral szakaszokra kell bontani.
5.3.11. Gépi berendezés
 Kizárólag olyan erő- és munkagép helyezhető el és használható, amely rendeltetésszerű használata esetén környezetére gyújtási veszélyt nem jelent.
 Robbanásveszélyes zónában csak robbanásbiztos erő- és munkagép, készülék, eszköz helyezhető el és használható.
 A pinceszinti helyiségben, térben, ahol a 0,8-nál nagyobb relatív sűrűségű tűz- vagy robbanásveszélyes gáz vagy gőz jelenlétével lehet számolni, csak olyan gép és berendezés, eszköz helyezhető el, amely a környezetére tűz- és robbanásveszélyt nem jelent.
 Azoknál a gépeknél, amelyeknél a hőfejlődés vagy a nyomás emelkedése tüzet vagy robbanást
idézhet elő, a technológiai szabályozó berendezéseken túl olyan korlátozó berendezést kell alkalmazni, amely a gép működését és a hőmérséklet vagy nyomás további emelkedését - technológiai utasításban meghatározott biztonsági határérték elérésekor - megszünteti.
 Ha a gépbe jutó idegen anyag tüzet vagy robbanást okozhat, gondoskodni kell a bejutás megakadályozásáról.
 A forgó, súrlódó gépalkatrésznél és tengelynél a berendezésre és környezetére tűzveszélyt jelentő
felmelegedést meg kell előzni.

 A tűzveszélyes gépeket a gyártó, külföldi termék esetében a forgalomba hozó a biztonságos
használatra vonatkozó technológiai, és kezelési utasítással köteles ellátni.
5.3.12. Villamos berendezés
 Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.
 A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Ezen alcím szempontjából kikapcsolt állapotnak
számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.
 A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.
 Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijárati útvonalak időleges vagy tartós használaton
kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését szüneteltetni kell. Ha a
biztonsági jel kikapcsolt állapotában is hordoz információt, az ne legyen látható.
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5.3.13. Beépített tűzjelző és beépített oltóberendezés, tűzoltó készülék, felszerelés
 A beépített tűzjelző, tűzoltó, tűzterjedés gátló berendezést, a tűzoltósági kulcsszéfet az építmény tulajdonosának állandóan üzemképes állapotban kell tartania.
 Az építményekben a kárelhárítás során együttműködő szervek által használt mindenkori rádió
távközlési rendszer vonatkozásában a beltéri kézi rádiós ellátottságot, azaz a kézi rádió berendezés folyamatos működtetéshez szükséges feltételeket az építmény tulajdonosának kell biztosítania.
 A nyilvános távbeszélő készülékek mellett, továbbá a távbeszélő alközpontokban - ennek hiányában a létesítmények fővonalú távbeszélő készülékei mellett - a tűzoltóság hívószámát vagy
az egységes segélyhívó számát jól láthatóan fel kell tüntetni.
 Az üzemeltető a beépített tűzjelző berendezés, beépített tűzoltó berendezés állandó felügyeletét
folyamatosan biztosítja
 kioktatott személyzet jelenlétével abban a helyiségben, ahol a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseit megjelenítő készüléket elhelyezték,
 a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseinek automatikus átjelzésével a létesítményen belül
kialakított állandó felügyeleti helyre vagy
c) a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseinek automatikus átjelzésével a létesítményen kívül kialakított állandó felügyeleti helyre (távfelügyelet).
 A berendezés felügyeletét folyamatosan, egy időben ellátó személyek száma legalább két fő
abban az esetben, ha a jelzéseket megjelenítő eszköz felügyeletén túl más, a helyiség esetleges
elhagyását igénylő feladatuk is van. A két személy közül egynek folyamatosan a jelzéseket
megjelenítő eszköz helyiségében kell tartózkodnia.
 A berendezés üzemeltetése során biztosítani kell
a) a berendezés üzemképes állapotát,
b) a jelzések (tűz, hiba) folyamatos felügyeletét, fogadását,
c) az üzemeltetői ellenőrzés végrehajtását,
d) a felülvizsgálat, karbantartás végrehajtását,
e) az üzemképességet fenntartó vagy helyreállító javítást, tisztítást, cserét és
f) az üzemeltetéshez szükséges dokumentációt.
 A berendezés - közte a tűz- és hibaátjelző - tervszerű, részleges vagy teljes üzemszünetét, a kikapcsolás előtt legalább 5 munkanappal írásban, a 24 órán belül el nem hárítható meghibásodást haladéktalanul telefonon jelezni kell az első fokú tűzvédelmi hatóság által meghatározott
helyen.
 A berendezés tervszerű üzemszünetének, meghibásodásának esetén a biztonsági feltételeket az
üzembentartó a helyi kockázatnak megfelelően biztosítja.
 A helyi felügyeletet kiváltó átjelzés meghibásodása esetén a berendezés felügyeletéről haladéktalanul gondoskodni kell.
 A téves riasztások elkerülése érdekében az érzékelők tűzjellemzőjére hasonlító hatás idejére az
adott érzékelő, zóna, vagy zónák kiiktatása akkor lehetséges, ha
a) a kiiktatott érzékelő, zóna csak a téves riasztást okozó hatás helyiségében lévő automatikus érzékelők működését korlátozza,
b) a kiiktatott érzékelő, zóna a téves riasztást okozó hatás helyiségében lévő kézi jelzésadók működését nem korlátozza,
c) a berendezés műszaki kialakítását ismerő szakemberrel a zónakiiktatás körülményei
egyeztetve vannak olyan módon, hogy az a létesítéssel, karbantartással, felülvizsgálattal összefüggő jogokat, kötelezettségeket nem sérti és
 A tűzjelzést adó létesítmény tulajdonosa, üzemeltetője, kezelője, használója és a távfelügyeleti
központ üzemeltetője közötti szolgáltatói szerződés tartalmazza a téves riasztásokból bekövetkező események - mint a kivonulás vagy a vonulásból való visszahívás - elfogadható számát és
az ezen felül történő eseményekből származó költségek mértékét, megtérítésének felelősségét
és módját.
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 Ha a távfelügyelet vagy az első fokú tűzvédelmi hatóság által a tűzátjelzés fogadásra meghatározott helyszín megváltozik, az új helyszínre az automatikus tűzátjelzés továbbítását 90 napon
belül - a berendezés állandó felügyeletének folyamatos biztosítása mellett - kell megvalósítani.
 Ha a tűzjelzés az állandó felügyeletről, telefonon, szóban történik, akkor az kizárólag a nemzeti
segélyhívó számon történhet (112), és a nyilvántartott adatokról a jelzésfogadót tájékoztatni kell.
 Tűzoltó készülékek esetében az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyiségeket a 16. mellékletben foglalt 1. táblázat tartalmazza.
 Abban az esetben, ha egy önálló rendeltetési egységben A és B osztályú tüzek is előfordulhatnak és a készenlétben tartott tűzoltó készülék olyan A és B osztályú tűz oltására alkalmas, melyekhez különböző oltóanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltóanyag-egységet kell figyelembe venni.
 Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani
a) az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,
b) ahol e rendelet előírja és
c) jogszabályban meghatározott esetekben
1. táblázat, a Beépített tűzjelző és beépített oltóberendezés, tűzoltó készülék, felszerelés alcímhez

Oltóanyag-egység [OE]
1
2
3
4
5
6
9
10
12
15
16
17
18
19

MSZ EN 3-7 szabvány szerinti tűzosztály
A
B
5A
21B
8A
34B
55B
13A
70B
89B
21A
113B
27A
144B
34A
43A
183B
55A
233B

MSZ EN 1866 szabvány szerinti
tűzosztály

IB
II B
III B
IV B

2. táblázat, a Beépített tűzjelző- és beépített oltóberendezés, tűzoltó készülék, felszerelés alcímhez
Önálló rendeltetési egység vagy szabadtér alapterületig m2
50
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
minden további 250

Általános esetben

Robbanásveszélyes anyag tárolása

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
+2

6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
+6
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Ha jogszabály másként nem rendelkezik, nem kell tűzoltó készüléket elhelyezni a lakás vagy
nem kereskedelmi szálláshelyként működő üdülő céljára szolgáló építményekben, tűzszakaszokban és a hozzájuk tartozó szabad területeken, kivéve a lakóépületekben kialakított egyéb
rendeltetésű helyiségeket, amelyek tekintetében - gazdálkodó vagy rendeltetési egységenként az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.
 A tűzvédelmi hatóság az (1) bekezdésben meghatározottakon túl további tűzoltó készülékek,
eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja.
 A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a
tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.
 Legalább 2 kg töltettömegű, vízalapú tűzoltó készülékek esetén legalább 2 l töltettérfogatú tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani
5.3.14. Lakó és szállásépületek
 Az épületben éghető anyag olyan mennyiségben és módon nem tárolható, a rendeltetéshez alkalomszerűen kapcsolódó tevékenységek kivételével olyan tevékenység nem folytatható, amely
a rendeltetésszerű használattól eltér, tüzet vagy robbanást okozhat.
 (2) Lakórendeltetésű épületek, épületrészek területén a menekülésre számításba vett közlekedőkön, lépcsőházakban éghető anyagok és a menekülési útvonalat leszűkítő tárgyak - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - nem helyezhetők el.
 (3) Lakórendeltetésű épületek, épületrészek menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházak pihenőin növények elhelyezhetők, ha a menekülési útvonalat az előírt minimális méret
alá nem szűkítik le.
5.3.15. Közösségi létesítmények, kiállítás, vásár
 A művelődési, sport- és oktatási létesítményekben, helyiségekben esetenként nem az eredeti
rendeltetésnek megfelelő rendezvényekre, valamint az 500 főnél nagyobb befogadóképességű
nem művelődési és sportlétesítményekben, helyiségben tartott alkalomszerű kulturális és sportrendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény
felelős szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény időpontja előtt 15 nappal azt
tájékoztatás céljából a tűzvédelmi hatóságnak megküldeni.
 A rendezvény felelős szervezője által az (1) bekezdésben meghatározott rendezvényekre vonatkozó biztonsági intézkedés tartalmazza
a) a kiürítési számítást
b) a rendezvény helyszínén a résztvevők tervezett elhelyezkedését és létszámát, a kiürítési
útvonalakat, a kijáratokat, tűzoltási felvonulási utakat és területeket, közművek nyitó és
záró szerkezetét feltüntető és az oltóvízforrásokat, a menekülésben korlátozott személyek tervezett elhelyezését és létszámát tartalmazó méretarányos helyszínrajzot,
c) a kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet feladatait,
d) a tűz esetén szükséges teendőket és
e) a tűz jelzésének és oltásának módját.
 A rendezvény felelős szervezőjének a rendezvény lebonyolításának tűzvédelmi előírásait tartalmazó iratokat és azok mellékleteit a rendezvényt követően legalább egy évig meg kell őriznie.
 Az ipari, a kereskedelmi vagy a mezőgazdasági vásár területén biztosítani kell a tűzoltójárművek közlekedéséhez szükséges utat. A létesítmények kiürítési útvonalait és kijáratait a várható
legnagyobb látogatási létszám figyelembevételével, számítás alapján kell méretezni. A rendezvény felelős szervezőjének a létesítményekre és szabadtérre a tervezett helyszíneket, a résztve-
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vők tervezett elhelyezkedését és létszámát, a kiürítési útvonalakat, a kijáratokat, tűzoltási felvonulási utakat és területeket, közművek nyitó és záró szerkezetét feltüntető és az oltóvízforrásokat, valamint azok vízellátását biztosító nyitó és zárószerkezetek helyét tartalmazó méretarányos helyszínrajzot kell készíteni, és azt előzetesen, a rendezvény időpontja előtt 15 nappal
tájékoztatás céljából az tűzvédelmi hatóságnak meg kell küldeni.
5.3.16. Szabadtéri rendezvények
 Szabadtéri rendezvény veszélyeztetett területéről a gyors és biztonságos menekülés, menekítés
érdekében menekülési lehetőséget kell biztosítani.
 A szabadtéri rendezvény területén a menekülés irányát - a napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén - világító menekülési biztonsági jelekkel kell jelölni. A jelölések láthatóságát oly módon kell biztosítani, hogy a résztvevők számára a szabadtéri rendezvény területének bármely pontjáról, annak teljes időtartama alatt legalább egy jelölés látható és felismerhető legyen.
 A (2) bekezdés szerinti jelölések, biztonsági jelek legkisebb mérete 1200 x 600 mm.
 A napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény területén a közlekedési útvonalak
megvilágítását biztosítani kell.
 A szabadtéri rendezvény területén közterületi világítással rendelkező közlekedési és menekülési útvonalakon, külön megvilágítás és a megvilágításhoz tartalék energiaforrás kiépítése nem
szükséges.
 A szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget - a várható legnagyobb
létszámot alapul véve - biztosítani kell oly módon, hogy az adott pont 40 méteres körzetét az
ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni.
 Az egymás mellett elhelyezkedő szabadtéri rendezvények kiüríthetőségét a rendezvények
együttes vizsgálatával kell meghatározni, egymásra hatásuk figyelembevételével úgy, hogy a
bekezdés szerinti követelmény teljesüljön.
 Menekülésre nem vehető figyelembe 25%-nál meredekebb lejtő, emelkedő és olyan terület,
amelynek esetében a gyalogos közlekedés lehetősége korlátozott.
 A rendezvényen a menekülésben korlátozott személyek számára a menekülés, menekítés lehetőségét biztosítani kell.
 A szabadtéri rendezvény területén menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélessége legalább 2,5 méter kell, hogy legyen.
 Szabadtéri rendezvények menekülésre figyelembe vett útvonalán nyílt lánggal járó megvilágítás nem alkalmazható.
 A szabadtéri rendezvény alatt a rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, a résztvevők menekülési képességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági
személyzetet, de legalább minden megkezdett 200 fő résztvevőre 1 főt kell biztosítani, melynek
meglétéért a rendezvény szervezője felel.
 Ha a rendezvényen jellemzően menekülésben korlátozott személyek jelenléte várható, akkor a
rendezvény alatt minden megkezdett 100 fő résztvevőre legalább 1 fő biztonsági személyzetet
kell biztosítani.
 Ha a szabadtéri rendezvény területén telepítenek legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítőt, azon a rendezvény területének menekülésre figyelembe vett útvonalait, biztonsági tájékoztató pontjait be kell mutatni legalább a rendezvény, koncert megkezdése előtt, szünetében és a
végén.
 Ha önkéntes vállalás útján legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítőt nem telepítenek a
rendezvény területén, akkor a hangosító rendszeren, berendezésen vagy villamos hálózattól
független hangosító eszközön keresztül kell megtenni az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást, kiegészítve a tűz- vagy káresemény bekövetkezésekor szükséges teendők ismertetésével.
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 Ha hangosító rendszer nem kerül kiépítésre, akkor a szabadtéri rendezvény területét és adottságait figyelembe véve minden megkezdett 3000 m2 területre legalább 1 db villamos hálózattól
független hangosító eszközt kell készenlétben tartani.
 Ha hangosító rendszer kiépítésre kerül, de a tartalék energiaellátása legalább 30 percen át nem
biztosított, akkor annak kiegészítésére a (3) bekezdésben meghatározott számú, villamos hálózattól független hangosító eszközt kell készenlétben tartani.
 A hangosító rendszert és a villamos hálózattól független hangosító eszközöket a pánikhelyzet
kialakulásának megakadályozására, a menekülők informálására, mozgásuk irányítására késedelem nélkül alkalmazni kell.
 Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett - a rendezvényen
résztvevők számára kialakított - terület bármely pontján hallható legyen a rendezvény alatt.
 A szabadtéri rendezvény megközelítésére és annak területén a tűzvédelmi hatósággal egyeztetett, a tűzoltó gépjárművek közlekedésére alkalmas utat kell biztosítani.
 A helyszín és a tervezett létszám ismeretében az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóság a rendezvényen résztvevők biztonsága érdekében megfelelő számú tűzoltó gépjármű és hozzá tartozó személyzet felügyeletét írhatja elő, melynek költségét a rendezvény szervezője viseli.
 Szabadtéri rendezvényen
a)a színpad védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A teljesítményű,
b) az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A teljesítményű,
c) a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m2 után
1 db 34A, 183B C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
 A színpad alatt tárolni, raktározni tilos, ott csak a funkció ellátásához legszükségesebb eszközök, berendezések lehetnek, melyek elhelyezésének módjával biztosítani kell a tűzoltó készülékkel történő, késedelem nélküli beavatkozás lehetőségét.
 A szabadtéri rendezvény ülőhelyekkel tervezett nézőterén - a padok kivételével - csak a padlóhoz, a talajhoz vagy egy-egy soron belül egymáshoz rögzített ülőhelyekkel alakítható ki. Az
ülőhelyeket úgy kell elrendezni és a menekülésre tervezett útvonalakat úgy kell kialakítani,
hogy az útvonalak hossza ne haladja meg
a) a széksorok között haladva a 15 métert,
b) lépcsőn, lépcsőzetes lelátón fölfelé haladva a 15 métert,
c) lépcsőn, lépcsőzetes lelátón lefelé haladva a 30 métert és
d) sík emelkedőn és lejtőn, valamint vízszintesen haladva a 45 métert.
 Az ülőhelyek esetében alkalmazott lépcsők, közlekedők legkisebb szabad szélessége 1,10 méter, a szektorokat elválasztó lépcsők, közlekedők esetében 2,10 méter. Ha a rendezvény asztalokkal és azok körül elhelyezett ülőhelyekkel kerül megrendezésre, akkor azok elhelyezésekor
az (1) bekezdés d) pontjában foglalt követelményt kell betartani.
 A felvonulás- vagy verseny jellegű szabadtéri rendezvények esetén a szabadtéri rendezvényekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok csak a gyülekezési pontok esetében alkalmazandók.
 A szabadtéri rendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket - a
zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet
szerinti zenés, táncos rendezvények kivételével - a rendezvény szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény kezdetének időpontja előtt tíz nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóságnak eljuttatni.
 Adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott szabadtéri
rendezvény esetében az (1) bekezdésben meghatározott tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket csak az első alkalom esetén kell kidolgozni. A későbbiekben csak a tűzvédelmi
szempontot érintő változást kell az (1) bekezdésben meghatározottak szerint bejelenteni.

3642 EGYETEMI ÉRTESÍTŐ

109. SZÁM

 A rendezvény szervezője gondoskodik a rendezvény megkezdése előtt, annak folyamán feladatot ellátó személyek dokumentált tűzvédelmi oktatásáról, melyet a rendezvény teljes időtartama
alatt a helyszínen kell tartani.
 A tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentációt a rendezvény
szervezőjének a szabadtéri rendezvényt vagy annak megszüntetésének bejelentését követően
legalább egy évig meg kell őriznie.
5.3.17. Kiemelt szabadtéri zenés, táncos rendezvények
 A kiemelt szabadtéri zenés, táncos rendezvényekre a szabadtéri rendezvények vonatkozó szabályait az alábbi eltérésekkel kell megfelelően alkalmazni.
 A tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentáció kiürítésre, menekítésre vonatkozó nyilvánosságra hozható kivonatát a rendezvény szervezője tájékoztatásként a
rendezvény megjelenítésére használt honlapon elektronikusan letölthető formában közzéteszi.
 A helyszínen a menekülés biztosítását szolgáló - rendezvény miatt telepített - villamos táplálású
berendezések tartalék energiaellátását a szabadtéri rendezvény területének kiürítéséhez szükséges ideig, de legalább 30 percen át biztosítani kell.
 A szabadtéri rendezvények műsorszámaival érintett területén legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítőket kell telepíteni elsődlegesen a rendezvény résztvevőinek biztonsági tájékoztatása céljából, arra alkalmas helyeken.
 A résztevők biztonsága érdekében léptékhelyes alaprajzokat kell elhelyezni a rendezvény területén a menekülésre figyelembe vett útvonalak közelében és azokon a helyeken, ahol a résztvevők koncentrálódása várható. Az alaprajzokon a menekülést és eligazodást segítő rajzi elemeket, menekülésre figyelembe vett útvonalat fel kell tüntetni.
 A rendezvény szervezőjének irányítási pontot kell létrehozni, ahol legalább a rendezvény szervezője, a rendezvény biztonsági vezetője, a rendezvény tűzvédelmi felelőse és esetleges káreset
során a rendőrség, a mentők, valamint a katasztrófavédelem intézkedésre jogosult képviselői
végeznek irányítói feladatokat.
 Az irányítási ponton keresztül a rendezvény szervezője biztosítja a kommunikációs és tömegtájékoztatási lehetőséget.
 Az irányítási ponton 2 db 55A, 233B, C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, melyeket nem szükséges az e rendeletben meghatározottak szerint biztonsági jellel megjelölni.
 Az irányítási ponton a tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentáció egy példányát el kell helyezni.
 A rendezvény időtartama alatt a szükséges oltóvizet és annak kivehetőségét a legveszélyeztetettebb helyszín védelme érdekében a rendezvény szervezőjének kell biztosítania, mely történhet
egyedi, eseti műszaki megoldás felhasználásával is. A szükséges oltóvíz mennyiségét, helyét és
követelményeit adott rendezvényre vonatkozóan egyedileg - egyeztetés keretén belül - az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóság határozza meg.
5.3.18 Járművek
 A járművön a vonatkozó jogszabály szerint elhelyezett tűzoltó készüléknek állandóan hozzáférhetőnek és vontatás esetén a vontató és a szállítmány tűzvédelmére egyaránt felhasználhatónak kell lennie.
 Az éghető folyadékot vagy gázt szállító tartálykocsinál - minden töltés és lefejtés után közvetlenül - az üzemben tartó vagy megbízottja köteles ellenőrizni és biztosítani a tartályok csepegés- és szivárgásmentességét.
 A jármű előmelegítésére csak olyan eszköz, anyag használható, amely tüzet vagy robbanást
nem okozhat. Erre a célra nyílt lángot használni tilos.
 A járó motorú jármű üzemanyagtartályába üzemanyagot tölteni tilos.
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 A jármű utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe üzemanyag töltése tilos.
 Az éghető folyadékot és gázt szállító gépjármű csak erre a célra létesített külön gépjárműtároló
helyiségben vagy tárolóhelyen, más gépjárművektől elkülönítve helyezhető el úgy, hogy azok
bármelyike a többi gépjármű mozgatása nélkül kiállhasson. A gépjárműtárolóban álló jármű
villamos berendezését feszültségmentesíteni kell.
 Gépjármű épület kapualjában - a családi házak kivételével - nem tárolható.
 Gépjárműtároló helyiségben vagy tárolóhelyen üzemanyagot, éghető folyadékot, gázt lefejteni,
a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet, továbbá a gázüzemanyag-ellátó berendezésen javítást végezni tilos.
 A tisztán gázüzemű, a vegyes üzemű és a kettős üzemű jármű nem helyezhető el
 Cseppfolyós (propán-bután) üzemanyag esetén jóváhagyási jellel ellátott és jóváhagyási jellel
ellátott berendezéssel felszerelt járművek kivételével
aa) pinceszinti, jármű tárolására alkalmas terekben,
ab) olyan járműtárolókban, amelyekben akna, vízzár nélküli csatornaszem, pincelejárat van, vagy amelyből pinceszinti vagy olyan helyiség nyílik, amelynek teljes levegőcseréje nem biztosított,
ac) ahol az akadálytalan átszellőzés folyamatosan nem biztosított,
sűrített földgáz üzemanyag esetén
ba) tömegtartózkodásra szolgáló vagy nagy forgalmú épülethez közvetlenül csatlakozó
zárt, át nem szellőzött terekben,
bb) ahol az akadálytalan átszellőzés folyamatosan nem biztosított.
 A meghatározott terek bejáratánál, jól látható módon, a „Biztonsági szelep nélküli LPG üzemű
jármű részére tilos a behajtás” feliratú táblát kell elhelyezni.

6. fejezet
6.1. Éghető folyadékok és gázok használati szabályai
6.1.1. Éghető anyagok tárolása és szállítása
 Robbanásveszélyes osztályú aeroszol és I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék pinceszinten,
padlástérben, menekülési útvonalon nem tárolható.
 Éghető folyadék csak a folyadék hatásának ellenálló, a folyadékra gyújtási veszélyt nem jelentő, jól zárható edényben tárolható.
 A sérülékeny edények gyűjtőcsomagolásának vagy védőburkolásának sérülés (törés, felszakadás) ellen védelmet kell nyújtania.
 Az edények csak kiöntőnyílásukkal felfelé, lezárt állapotban tárolhatók és szállíthatók. Kiürített, de ki nem tisztított edények tárolására és szállítására a megtöltöttekre vonatkozó előírások
irányadók. A tárolható anyagmennyiség a tárolóedények űrtartalmának összesített értékét jelenti.
 A lakóépületeket kivéve a I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot és a robbanásveszélyes
osztályú aeroszolt nem éghető anyagú polcon vagy a 235. § (2) bekezdés szerinti szekrényben
kell tárolni.
 I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékok maximum 20 liter űrtartalmú tárolóeszközben tárolhatók.
 20 litert meghaladó mennyiségű I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék egy helyiségen belüli
tárolása esetén legalább 1 db szóróeszközt, továbbá
 legfeljebb 1 liter űrtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,02 m3 mennyiségű felitató
anyagot,
 1 litert meghaladó űrtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,05 m3 mennyiségű felitató
anyagot
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 kell a tárolás helyétől legfeljebb 15 méter távolságra tartani.
 4-nél több parkolóállásos gépkocsitároló helyiségében legalább 1 db szóróeszközt és legalább
0,05 m3 mennyiségű felitató anyagot kell hozzáférhető helyen tartani.
 Személyszállító felvonó éghető folyadék szállítására legfeljebb 20 liter mennyiségig és legfeljebb 1 személy kíséretében használható.
6.1.2. Tárolás lakásban és garázsban
 Többlakásos épületben lévő lakásban legfeljebb 10 liter I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék, valamint robbanásveszélyes osztályú aeroszol és legfeljebb 30 liter III. tűzveszélyességi
fokozatú folyadék tárolható.
 Önálló, egylakásos lakóépületben legfeljebb 20 liter I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék
valamint robbanásveszélyes osztályú aeroszol és legfeljebb 60 liter III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék tárolható.
 Lakóépülethez, lakórendeltetésű épületrészhez tartozó gépkocsitároló-helyiségben a gépkocsikba épített üzemanyagtartályon kívül
a) parkolóállásonként és
b) tárolóhelyiségenként
 legfeljebb 5 liter, a gépkocsi vagy más robbanómotoros gép üzemeltetéséhez és a háztartásban
használatos éghető folyadék tárolható.
 (4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérő gépjárműtároló helyiségben vagy tárolóhelyen éghető
folyadék, éghető gáz - a gépjárműbe épített üzemanyagtartály kivételével - nem tárolható.
6.1.3. Tárolás egyéb közösségi rendeltetés esetén
 Kereskedelminek nem minősülő közösségi rendeltetés esetén csak a rendeltetésnek megfelelő
tevékenységhez szükséges, legfeljebb a 17. mellékletben foglalt 2. táblázat szerint meghatározott mennyiségű I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék és robbanásveszélyes osztályú aeroszol tárolható.
 Az (1) bekezdés szerinti anyagok maximális tárolási mennyisége
a) fémszekrényben 20 liter,
b) robbanásgátló szekrényben 50 liter,
c) folyadéktárolásra alkalmas tűzálló szekrényben 60 liter.
 A (2) bekezdésben szereplő szekrényeken kívül legfeljebb 5 liter anyagmennyiség tárolható helyiségenként.
 Tömegközlekedésre használatos járművön éghető folyadékot tartalmazó edények nem szállíthatók, kivéve éghető folyadék összetevőt tartalmazó élelmiszereket, háztartási cikkeket, lakkokat,
festékanyagokat, valamint ezek oldószereit, személyenként legfeljebb 5 liter mennyiségben.
 Szállítás közben az éghető folyadékot tartalmazó edényeket úgy kell elhelyezni, hogy azok ne
borulhassanak fel vagy sérülhessenek meg.
 Éghető folyadékot tartalmazó üvegedények és az ezeket tartalmazó göngyölegek egymásra helyezve nem szállíthatók.
 Kézi erővel legfeljebb 20 liter éghető folyadék szállítható.
6.1.4. Éghető folyadékok tárolása kamrában
 A kamrában az elcsepegett folyadék felitatására alkalmas eszközt, felitató anyagot vagy 0,5 m3
száraz homokot és 1 db szórólapátot kell készenlétben tartani.
 Ha a kamrában I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékok kimérését végzik, akkor a kamrában 1
db, legalább 2 m2 nagyságú tűzoltó takarót kell elhelyezni.

109. SZÁM

EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 3645

 A kamra bejárata közelében - a kamrán kívül - 2 db, egymás mellé épített kamrák esetén a további kamrákhoz 1-1 db, legalább 55A és 233B jelű vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell elhelyezni.
 A kamra ajtajának külső felületén 1 db, a tűz- vagy robbanásveszélyre figyelmeztető piktogramot
kell maradandó módon elhelyezni.

7. Fejezet
Tűzveszélyes tevékenység
Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet az előzetesen írásban,(3. sz. melléklet) a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító
személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége.
A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye
szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi
sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.
Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell a tevékenység
időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében - a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.
Jogszabályban meghatározott szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek
tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző, az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet
okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának. Az átadásátvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.
Munkavégzésre csak kifogástalan berendezés, eszköz használható és a munkavégzéshez az írásbeli
engedélyben megjelölt felszerelést, eszközt kell készenlétben tartani. Külső cég hegesztő-berendezést
(gáz vagy villamos hegesztő-berendezést) a létesítmény (intézmény) területére csak a tűzvédelmi vezető engedélyével vihet be. A tárolás helyét meg kell határozni
Tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenység végzéséhez – munka kezdéstől a befejezésig - a munkahely szerinti vezető köteles felügyeletet biztosítani, amely szükség esetén műszeres
felügyelet is lehet.
Amennyiben munkát végző személy az engedélyben foglalt előírásokat, a tűzveszélyes tevékenységre
vonatkozó rendelkezéseket nem tartja be, úgy őt a munkavégzés alól azonnali hatállyal el kell tiltani.
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Amennyiben a tevékenység a helyiségben a tűzjelző berendezés optikai füstérzékelőjét elindíthatja,
úgy gondoskodni kell annak ideiglenes letakarásáról (porvédő sapka), vagy az érintett érzékelők ideiglenes kikapcsolásáról.
A kikapcsolásra a létesítmény vezetője, tűzvédelmi megbízottja adhat, adhatnak engedélyt, de erről
értesíteniük kell az egyetem tűzvédelméért felelős személyt és a rendészeti ügyeleti központot is.

8. fejezet
Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat
8.1. Általános előírások







Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos
felülvizsgálatáról, karbantartásáról a táblázatban meghatározott módon és gyakorisággal,
valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni.
Az üzemeltető a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és annak tudomásulvételét a működésképtelenség megállapítását tartalmazó iraton aláírásával és az
aláírás dátumának feltüntetésével igazolja.
Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás rendkívüli felülvizsgálatáról és a hibák kijavításáról az annak elvégzésére okot adó körülmény vagy hiányosság tudomására
jutása után azonnal, egyéb esetben legfeljebb 10 munkanapon belül gondoskodni, ha
a) az érintett műszaki megoldás nem töltötte be tűzvédelmi rendeltetését tűzeset, tűzriadó gyakorlat vagy egyéb esemény során vagy
b) az érintett műszaki megoldás nem alkalmas a tűzvédelmi rendeltetésének megfelelő működésre.
Az üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a javítást el
kell végezni és annak eredményét írásban kell dokumentálni.
Az üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat, a karbantartás és a
javítás során figyelembe kell venni az érintett műszaki megoldás gyártójának vonatkozó
előírásait.

8.1.1. Üzemeltetői ellenőrzés
Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy az ellenőrzés során
a) vizsgálja az időszakos felülvizsgálat és a karbantartás esedékességét,
b) szemrevételezéssel, és ha e rendelet előírja, gyakorlati próbával ellenőrzi az érintett
műszaki megoldás működőképességét, ennek keretében ellenőrzi a (2) bekezdésben
előírtakat,
c) az ellenőrzés elvégzését, megállapításait az ellenőrzés helyszínén annak időtartama alatt írásban dokumentálja és
d) a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működésképtelenség megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés befejezését követően azonnal
írásban jelzi.
Az üzemeltetői ellenőrzés magába foglalja az érintett műszaki megoldás
a) kijelölt telepítési, beépítési helyen való elhelyezéséről,
b) sértetlen állapotáról,
c) észlelhetőségéről és hozzáférhetőségéről,
d) működtető eszközének, jelöléseinek, feliratainak észlelhetőségéről és helyességéről,

109. SZÁM

EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 3647

e) működőképessége szempontjából lényeges kijelzők, állapotjelzések alapján a műszaki megoldás állapotáról és
f) működőképességét, működését kedvezőtlenül befolyásoló szennyeződés vagy
környezeti körülmények jelenlétéről való szemrevételezéses meggyőződést
Az üzemeltetői ellenőrzés kiváltható automatikus ellenőrzéssel, ha az automatikus ellenőrző rendszer
a)az üzemeltetői ellenőrzést végző személy feladatát az előírt gyakorisággal ellátja
és
b)az ellenőrzés elvégzését és eredményét hatósági ellenőrzés során bemutatható
formában dokumentálja.
Az üzemeltető köteles az üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat során megállapított hibák javításáról a hiba súlyosságától függő időn belül gondoskodni. A hiba
súlyosságát a jogosult személy, üzemeltetői ellenőrzés esetén az üzemeltető vagy az általa megbízott
állapítja meg.
Az üzemeltetőnek a felülvizsgálat, karbantartás, javítás idején csökkenő védelmi szintet alkalmas
megoldásokkal ellensúlyoznia kell az érvényben lévő OTSZ szerint.
Az üzemeltető kötelezettségeinek végrehajtását más személy vagy szervezet írásos megállapodásban
teljes körűen vagy részben átvállalhatja. A más személy vagy szervezet kötelességei megegyeznek az
üzemeltetőével.
Az üzemeltetői ellenőrzést végző személynek rendelkeznie kell az ellenőrzés megfelelő végrehajtásához szükséges ismeretekkel és az üzemeltető által kiállított, erre vonatkozó írásbeli meghatalmazással.
8.1.2 A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata
A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként
nem rendelkezik,
a)300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
b) egyéb esetben legalább 6 évenként
a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapig megszüntetteti,
melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.
8.1.3. Villámvédelem felülvizsgálata
A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik,
tűzvédelmi szempontból
a) a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag
gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási
alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
b) egyéb esetben legalább 6 évenként,
c) a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan
bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,
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d) sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után,
amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát,
felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott
határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.
A norma szerinti villámvédelemről szóló műszaki követelmény hatálya alá tartozó villámvédelemmel
ellátott építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát
a) a létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt,
b) a létesítést követően az átadás előtt,
c) a 18. mellékletben foglalt táblázatban előírt időszakonként és
d) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki
követelményben foglalt különleges eseményt követően
kell elvégezni.
A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.
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9. fejezet
Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv
Az építmény használatbavételét követő 60 napon belül az építmény tulajdonosának, társasház esetén a
társasháznak az építményre vonatkozó Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvvel (a továbbiakban: TMMK) kell rendelkeznie
a) az 5 szintesnél magasabb lakóépületek,
b) az 1000 m2-nél nagyobb közösségi épületek,
c) az 1000 m2-nél nagyobb ipari épületek,
d) a 3000 m2-nél nagyobb mezőgazdasági épületek,
e) a 2000 m2-nél nagyobb tárolási épületek vagy
A TMMK-ban az építmény tűzvédelmi helyzetét érintő változásokat át kell vezetni, fel kell tüntetni a
változást követő 30 napon belül.
A TMMK-t elektronikus vagy nyomtatott formátumban kell elkészíteni, vezetni és az építmény területén kell tartani.
Az építmény használatbavételét követő 5. évben, majd azt követően 5 éves ciklusidővel a tulajdonos
köteles felülvizsgáltatni az építmény TMMK-ban foglaltaknak megfelelő kialakítását, állapotát, az
alábbiak szerint:

10. fejezet
Biztonsági jelek
(1) Biztonsági világítást kell létesíteni
a)
b)
c)
e)
f)
g)

h)

i)
j)
k)

(2)

a KK és MK osztályú épület menekülési útvonalán,
óvoda, iskola, gyermekjóléti, gyermekfoglalkoztató, kényszertartózkodásra szolgáló intézmény menekülési útvonalán,
átmeneti védett térben és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére
használt útvonalon, d) biztonsági felvonó előterében,
tűzoltósági beavatkozási központban és a tűzoltó egységek részére a helyiség
megközelítésére használt útvonalon,
tűzeseti főkapcsolót tartalmazó helyiségben és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon,
tűzjelző központ helyiségében és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon,
beépített tűzoltó berendezés elzáró szerelvényét tartalmazó helyiségben és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon,
tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben,
ahol e rendelet előírja és
ahol a tűzvédelmi szakhatóság a menekülés biztosítása érdekében előírja.

Kívülről vagy belülről megvilágított magasan, vagy ha nem lehetséges, középmagasan elhelyezett
menekülési jeleket kell létesíteni
a)

az AK, KK és MK osztályú épület menekülési útvonalán vagy

b)

a 100 fő feletti befogadóképességű helyiségben.
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Alacsonyan telepített menekülési jeleket kell létesíteni – a füstmentes lépcsőházak kivételével – a
magasan telepített biztonsági jelek kiegészítéseként
a)
az 1000 fő feletti befogadóképességű helyiség menekülési útvonalán vagy
b)
ahol e rendelet előírja.
(4) A (2) bekezdésben előírt menekülési jelek megvilágításának a használat időtartama alatt folyamatos
üzeműnek kell lennie abban az épületrészben, ahol a menekülő személyek nem rendelkeznek helyismerettel.
(5) Pánik elleni világítást kell létesíteni
a)
tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben és
b)
a nem menthető vagy előkészítéssel menthető személyek elhelyezésére szolgáló
helyiségekben.
(6) Menekülési útirányt jelző rendszert kell létesíteni
a)
3000 fő feletti befogadóképességű helyiség menekülési útvonalán és
b)
ott, ahol a tűzvédelmi szakhatóság a menekülés biztosítása, a füstfejlődés jellemzői alapján előírja.
(3)

Biztonsági jel lehet kívülről vagy belülről megvilágított vagy utánvilágító jel, amely legalább a vonatkozó műszaki követelményben meghatározott ideig és mértékben alkalmas a céljának megfelelő fény
kibocsátására.

Megfelelő tűzvédelmi jelekkel kell megjelölni az elhelyezett
a)
tűzoltó készülékeket,
b)
fali tűzcsapokat, tűzcsapszerelvény-szekrényeket, a száraz oltóvízvezeték betáplálási és vízkivételi pontjait,
c)
bármely tartózkodási helyről nem látható tűzjelző kézi jelzésadókat,
d)
kézi indítású tűzoltó-technikai termékek kezelő szerkezeteit és
e)
beépített tűzoltó berendezés oltóközpontjainak bejáratát.
Biztonsági világítás, menekülési jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer
A tűzvédelmi jel rögzítési magassága
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Biztonsági világítás, menekülési jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer
A menekülési jelek elhelyezése

Biztonsági világítás, menekülési jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer
A biztonsági jelek elhelyezésének változatai
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A helyiség bejáratánál, a helyiségben vagy az érintett szabadtéren tiltó jellel kell jelölni
c)

a gyújtóforrás alkalmazásnak és az adott területre vitelének tilalmát,

d)

a dohányzás tilalmát és

e)

a vízzel oltás tilalmát.

Megfelelő biztonsági jellel kell figyelmeztetni
f)

a 20 liternél/kilogrammnál több robbanásveszélyes anyag jelenlétére,

g)

a radioaktív anyag jelenlétére és

h)

az épület főbejárata mellett kívülről a napelem jelenlétére.

A két szintnél magasabb vagy egynél több pinceszinttel rendelkező épület esetében a szintszámot
jelölni kell minden lépcső vagy lépcsőház csatlakozó szintjén, kivéve a NAK osztályba tartozó lakóépületeket. A KK és az MK osztályba tartozó épületekben a lépcső vagy lépcsőház kijárati szintjén lévő ajtónál jelölni kell, hogy az adott lépcsőn az épület mely szintjei érhetők el.
A füstgátló ajtókat „Füstszakaszhatár! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell.” felirattal
vagy jelzéssel kell ellátni, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben.
A tűzszakaszhatáron lévő tűzgátló ajtókat „Tűzszakaszhatár! Az ajtó önműködő csukódását
biztosítani kell.” felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben.
A pánikrúddal ellátott ajtókon jelölni kell azok nyitási mechanizmusát a kezelésükre utaló biztonsági jellel.
Az épületben elhelyezett felvonók esetén a biztonsági felvonóknál az erre vonatkozó, hagyományos felvonóknál, pedig a vonatkozó műszaki követelmény szerinti a „Tűz esetén a liftet használni TILOS!” biztonsági jelet kell valamennyi szinten elhelyezni. Közösségi épületekben, ha külföldi
személyek is előfordulhatnak, a biztonsági jeleket angol és német nyelven, valamint a nagy számban előforduló külföldi személyek anyanyelvén is fel kell tüntetni vagy ezeket helyettesítő piktogramot kell elhelyezni.

11. fejezet
Tűzjelzés
Aki a tűzről tudomást szerez köteles az épületben tartózkodókat a rendelkezésre álló eszközökkel –
élőszóval, vagy hangosbemondóval, jelzőcsengővel, szirénával - értesíteni az eseményről, továbbá
ha szükséges, riasztani kell a szomszédos épületekben tartózkodókat is, ezzel egy időben meg kell
kezdeni az épület elhagyását.
A tűzjelző hangjelzését követően a lehető legrövidebb idő alatt el kell hagyni az épületet és a kijelölt gyülekezési ponton kell várni a további utasításokat.
Ha valaki tüzet észlel, meg kell kísérelni a tűz oltását a közelében lévő tűzoltó eszközökkel. Ha az
oltás eredménytelen, értesítse a tűzoltóságot. Az eloltott tüzet is jelenteni kell a tűzoltóságnak!
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A tüzet távbeszélő készülék igénybevételével kell jelezni a tűzoltóságnak.
A tűzoltóság hívószáma: 105 vagy 112
Tűz jelzésekor a tűzoltóságnak a következő adatokat kell jelenteni:
- a tűz- vagy egyéb esemény pontos helyét,
- mi ég, milyen esemény történt,
- emberélet van-e veszélyben,
- a tűz, az esemény terjedelme, mit veszélyeztet,
- a jelző személy nevét és e jelzésre használt telefonkészülék hívószámát.
Abban az épületben, ahol tűzjelző rendszer van kiépítve, a tűzjelző figyelmeztető jelzésének
okáról előbb meg kell győződni és csak akkor kell a tűzoltást megkezdeni, vagy a tűzoltóságot riasztani, ha az valóban indokolt.
A kézi jelzésadóval ellátott helyszíneken a tüzet úgy kell jelezni, hogy a jelzésadó üvegét be kell
törni. Ekkor a tűzjelző központba érkező információ alapján intézkedik a központ kezelője.
A tűzjelzés, tűzoltók riasztása után az egyetemi rendészeti ügyeletet is értesíteni kell. A rendészeti
ügyelet telefonszáma: 58-63 vagy 545-863.
Tűzjelző nélküli épületekben hangos „TŰZ VAN” kiáltással kell az épületben tartózkodó személyek tudomására hozni, hogy, a jogszabályban meghatározott szintidőn belül rendezetten és fegyelmezetten hagyják el az épületet.
Tűz, vagy robbanás esetén el kell végezni a veszélyeztetett terület részleges, vagy teljes feszültségmentesítését, a villamos főkapcsoló, vagy kismegszakító lekapcsolásával.
Meg kell szüntetni a tűz által veszélyeztetett helyiségek gázellátását,
A rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel és eszközökkel meg kell kezdeni a tűz oltását feszültség alatt lévő, égő berendezésen a tüzet vízzel oltani tilos), továbbá a keletkezett füst elvezetésére a legfelső emeleten lévő lépcsőházi nyílászárókat ki kell nyitni.
Életmentés - meg kell kezdeni az épületben tartózkodó, esetleg sérült személyek mentését, majd a
tárgyak, berendezések mentését kell megkísérelni,
A tűzoltóság kiérkezése után, a tűzoltás irányítását végző személy utasítása szerint kell közreműködni a tűz oltásában és a mentési munkálatokban.

12. fejezet
Kiürítés
12.1 A kiürítés általános követelményei
Az épületeket úgy kell kialakítani, hogy tűz esetén
a) a benntartózkodó személyek
aa) a tartózkodási helyüket képező helyiséget elégséges számú, átbocsátóképességű és
megfelelő helyen beépített kijáraton elhagyhassák,
ab) a tartózkodási helytől mérve a megengedett elérési távolságon belül menekülési
útvonalra, biztonságos térbe vagy átmeneti védett térbe juthassanak,
b) a nem menthető személyek tartózkodási helye kielégítő védelmet nyújtson a tűz és
kísérőjelenségei ellen.
(2) Menekülésben korlátozott személyek számára létesített átmeneti védett térből a mentés lehetőségét biztosítani kell.
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(3) Önállóan menekülő személyek menekülése akkor tervezhető átmeneti védett térbe, ha azt önálló tűzszakaszként alakítják ki, amelyből a biztonságos térbe jutás a tűzszakaszba lépés helyétől a
megengedett elérési távolságon belül biztosított.
A kiürítés irányát, a menekülési útvonalak vonalvezetését, a menekülési útvonal méreteit
a) a (2) és a (3) bekezdésben foglaltak szerint vagy
b) számítással kell megtervezni.
A menekülési útvonal ajtóinak és az 50 fő feletti befogadóképességű helyiség menekülésre szolgáló ajtóinak legkisebb szabad magassága 1,95 m.
(1) A menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére, ellátására, kezelésére, nevelésére,
oktatására, gondozására szolgáló rendeltetés esetén a speciálisnak nem minősülő általános iskolák kivételével, valamint ahol a rendeltetés alapján e rendelet előírja, a menekülésben korlátozott személyek részére a nem menthető személyek kivételével
a) a kijárati szinten biztonságos térbe jutást,
b) a kijárati szinttől eltérő építményszinten átmeneti védett térbe jutást
kell biztosítani.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérő rendeltetés akadálymentesítése esetén a tűzvédelmi szakhatóság előírhatja átmeneti védett tér szükségességét és jellemzőit.
(3) Menekülési felvonót kell létesíteni, ha azt a tűzvédelmi szakhatóság a menekülés, mentés elősegítése céljából előírja.
(4) A menekülési felvonó feleljen meg a tűzoltó felvonóra vonatkozó műszaki követelményeknek,
az alábbi kiegészítésekkel:
a) a felvonó aknaajtajának szabad szélessége legalább 0,9 méter legyen,
b) a felvonó aknaajtaja előtt legalább 1,5 x 1,5 méter alapterületű szabad terület legyen,
c) a felvonónak legalább azokat az építményszinteket kell kiszolgálnia, amelyek kiürítéséhez figyelembe veszik.
(1) Az előkészítéssel menthető vagy előkészítéssel sem menthető személyek tartózkodási helyét
a) a szomszédos helyiségektől tűzgátló építményszerkezetekkel kell határolni,
b) a homlokzati tűzterjedés ellen védetten kell kialakítani,
c) biztonsági világítással kell ellátni és
d) úgy kell kialakítani, hogy a rendeltetésszerű működés fenntartása, az ehhez szükséges berendezések, rendszerek működése biztosított legyen.
Az (1) bekezdés szerinti tűzgátló elhatárolás helyét és a működőképesség megtartásának szükséges időtartamát az üzemeltetési és az orvostechnológiai szempontok figyelembevételével a tűzvédelmi szakhatósággal egyeztetni kell.
12.2. Menekülési útvonal követelményei
A menekülési útvonalat biztonsági világítással, menekülési jelekkel és menekülési útirányjelző
rendszerrel kell ellátni.
Az 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiség menekülésre szolgáló ajtói, valamint az ilyen
helyiségekben tartózkodók menekülésére szolgáló ajtó
a) a kiürítés irányába nyíljon vagy a nyitásiránytól függetlenül menekülési útvonalon
beépíthető legyen,
b) a kinyithatóság szempontjából menekülési útvonalon beépíthető legyen és
c) nyílásába legfeljebb 15 mm magas küszöb építhető be.
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A menekülésre szolgáló, vezérléssel működő ajtók esetében a kézi erővel történő nyitást minden
esetben biztosítani kell.
A menekülési útvonalon beépített ajtónál függöny, szélfogó csak úgy helyezhető el, hogy az széthúzáskor a kijáratot ne szűkítse. A függöny a padló síkját nem érheti el, belső széleit eltérő színű
csíkkal kell megjelölni.
A tömegtartózkodásra szolgáló helyiség menekülésre szolgáló ajtóit és a tömegtartózkodásra szolgáló helyiség menekülési útvonalán beépített ajtókat egy mozdulattal nyithatóan kell kialakítani.
A lakások, lakóépületek bejáratát, a lakásokhoz vezető közlekedőn beépített ajtókat abban az esetben lehet bezárni, ha valamennyi érintett személy részére biztosítják a nyitás lehetőségét.
Menekülésre szolgáló, üzemszerűen kulcsra zárt ajtó nyithatósága abban az esetben biztosítható
kulcsdoboz elhelyezésével, ha
a) az ajtón egyetlen zárat helyeznek el, amelynek kulcsát a kulcsdoboz tartalmazza,
b) a kulcsdobozt a menekülő személy számára elérhető helyen, az ajtótól legfeljebb
0,5 m távolságra és biztonsági jellel megjelölve helyezik el,
c) az ajtón keresztül menekülő személyek száma legfeljebb 50 fő és
d) az adott helyen egyetlen, menekülésre szolgáló ajtó van beépítve.
(8)A menekülést akadályozó beléptető rendszer alkalmazása esetén biztosítani kell
a) a menekülő személy részére a beléptetési ponton a késedelem nélküli áthaladást,
az ehhez szükséges vezérlést, eszközöket és használhatóságukat,
b) a beléptetési ponton a szabaddá váló útvonal szükséges szélességét, átbocsátóképességét,
c) az áthaladást gátló szerkezet menekülést nem akadályozó helyzetbe
ca) állását automatikusan vagy
cb) állíthatóságát kézzel, legfeljebb 220 N erőigénnyel.
Az elektromos energiával működő, menekülést akadályozó beléptető rendszer az energiaellátás
megszűnése esetén automatikusan tegye lehetővé az áthaladást a (8) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint.
12.3. Helyiség, épületrész kiürítésének további követelményei
(1) Tömegtartózkodásra szolgáló helyiségek kialakítása esetén
a) a tömegtartózkodásra szolgáló helyiség menekülési útvonalán 0,15 méternél
magasabb küszöb, valamint a menekülési útvonalon beépített ajtók nyílásába lépcső nem építhető be,
b) tömegtartózkodásra szolgáló helyiségekből legalább két, különböző irányú kijáraton kell biztosítani a kiürítést.
(2) A nézőterek, előadótermek, rendezvénytermek kialakításakor a következő szabályokat kell betartani:
a) legalább 2 db, egymástól legalább 10 méterre elhelyezett kijárattal kell kialakítani
aa) az 50 főnél nagyobb befogadóképességű pinceszinti és a 30 méter feletti padlóvonallal is rendelkező,
ab) a 100 főnél nagyobb befogadóképességű, nem a terepszinti kijárattal azonos
szinten lévő padlóvonalú,
ac) a 200 főnél nagyobb befogadóképességű, nem rögzített székekkel kialakított
helyiségeket,
b) a tömegtartózkodásra szolgáló helyiség csak állóhelyekkel, valamint rögzített
ülőhelyekkel tervezhető, alakítható ki úgy, hogy a padlószerkezethez vagy egy-
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máshoz szilárdan rögzített ülőhelyek száma a helyiségen belüli kapcsolódó kiürítési útvonaltól mérve legfeljebb 20 db legyen,
c) a helyiségeken belül az ülőhelyeket úgy kell elrendezni és a közlekedési útvonalakat úgy kell kialakítani, hogy a kijárathoz vezető útvonal hossza ne haladja
meg
ca) a széksorok között haladva a 12 m-t,
cb) lépcsőn, lépcsőzetes lelátón fölfelé haladva a 15 m-t,
cc) lépcsőn, lépcsőzetes lelátón lefelé haladva a 30 m-t és
cd) sík emelkedőn és lejtőn, valamint vízszintesen haladva a 45 m-t és
d) az 5000 főnél is nagyobb befogadóképességű helyiségek esetében legalább
minden megkezdett 1000 főre elkülönített menekülési útvonalakat kell kialakítani.

13. fejezet
Az Egyetem szállás épületeire, helységeire, laborokra, szabad tereire vonatkozó használati szabályok
13.1. Labor helyiségek
Az elektromos berendezés akkor kapcsolható a hálózatra ha:
a)
b)
c)

a berendezés főkapcsolója kikapcsolt állapotban van,
a csatlakozó vezetékek épek, szigetelésükön sérülési nyomok nem láthatók,
a dugós csatlakozók, dugaszoló aljzatok nem töröttek vagy repedtek.

Ha valamilyen hibát észlelünk, a berendezést nem szabad üzembe helyezni, hanem a hiba elhárításához szakembert kell hívni. Szakképzetlen dolgozó, hallgató javításokat nem végezhet sem elektromos
hálózaton, sem készülékben!
Ha külön védőföldelés szükséges, a földelést a hálózatra kapcsolással kell elvégezni. Ha a hálózatra
kapcsoláskor valamilyen rendellenességet tapasztalunk - a biztosíték a műszerben vagy a kapcsolótáblán kiég - a berendezést a hálózatról le kell kapcsolni és a javításhoz szakembert hívni, mert biztosítékot csak szakember cserélhet!
Laboratóriumi gyakorlat során ügyeljünk a következőkre:
Az elektromos áramköröket, kísérleteket feszültségmentes állapotban állítsuk össze, a
készüléket a feszültségforrásra kapcsolás előtt mutassuk meg a gyakorlatvezetőnek!
b) Ha átalakítást, módosítást kell végrehajtani az áramkörön, a kísérleten, azt feszültségmentesített állapotban végezzük el!
c) A munka befejezése után a laboratóriumot a főkapcsolóval feszültségmentesítsük!
a)

Ha kísérlet közben gyúlékony gázok vagy gőzök jelenlétét észleljük, nem szabad elektromos kapcsolókat ki- vagy bekapcsolni, áramköröket megszakítani, hanem a termet azonnal ki kell szellőztetni,
illetve a helyiségen kívül elhelyezett kapcsolókkal a berendezéseket feszültségmentesíteni.
Poros, nedves, tűz- és robbanásveszélyes, marópárás helyiségben csak a szabványokban előírt, különleges szigeteléssel ellátott elektromos berendezéseket szabad bevinni és üzemeltetni.
A villamos fűtő- és melegítő berendezések tűzveszélyességükön kívül még életveszélyesek is.
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Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes helyiségekben nem éghető anyagból készült alátéten kell a villamos fűtő- és melegítő berendezéseket elhelyezni és működtetni. Közelükben 30 cm-es távolságon
belül éghető anyag nem lehet, mert a hősugárzás következtében azok szigetelése megsérülhet és rövidzárlat, baleset léphet fel.
13.2. Gázpalackok
Hibás szelepű gázpalackot azonnal állítsuk ki a szabadba és értesítsük a gázpalackfelelőst! A palackot
tilos felügyelet nélkül hagyni!
Tilos javítást végezni a nyomásszabályozón és a vezetéken mindaddig, míg a gázpalackot teljesen el
nem zártuk!
Gázömlés esetén a helyiséget ki kell szellőztetni! Éghető gázok kiömlése esetén a teljes kiszellőzöttségig - a robbanásveszély miatt - nyílt láng használata tilos! A helyiséget áramtalanítsuk.
A nyomásszabályozók cseréjét csak szakképzett kezelő végezheti.
13.3. Gázpalackok tárolása és szállítása:
a) Csak zárókupakkal és szelepvédő sapkával ellátott palackok tárolhatók és szállíthatók.
b) Éghető gázokat tartalmazó palackokat tilos nem éghető gázokat tartalmazó palackokat együtt tárolni.
c) Üres és töltött gázpalackokat külön kell tárolni! Az előbbieket feltűnően megjelölni!
d) Tilos gázpalackokat fűtőtest közelében vagy szabadban, napfénynek kitett helyen, mert a palack hőmérséklete legfeljebb 40 o C lehet.
e) Bekötött és üres palackokat kapcsolótól, elektromos dugaljtól min 50 cm távolságra kell elhelyezni, hogy gyújtóforrást nem jelentsen.
13.4.

Gázpalackok használata:

A gázpalackokat feldőlés ellen kikötéssel (lánccal, bilinccsel) biztosítani kell.
A tömítőgyűrű hibátlanságáról használatba vétele előtt meg kell győződni.
Üzemindulás előtt az összes szelepet el kell zárni, és ellenőrizni kell, hogy a biztosító sasszeg a helyén van-e. A csatlakozásokat és a gázvezetékeket át kell vizsgálni.
Tilos oxigénpalackokat olajos kézzel vagy olajos ronggyal megfogni, a nyomáscsökkentő szelepüket zsírozni!
A gázégőket csak gyújtóláng alkalmazása mellett szabad üzembe helyezni.
A gázpalackokat használat után el kell zárni. Palackcserénél különös elővigyázatossággal járjunk
el!
Folyékony gázzal töltött palackokat - beleértve az acetilént (dissous) is - használat közben 60 foknál jobban megdönteni nem szabad.
Acetilént vagy ammóniát tartalmazó gázpalackhoz rézcsatlakozás nem használható!
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A labormunkák befejezését követően a helyiségben lévő, használaton kívüli elektromos berendezéseket a háloztról válasszuk le.
A laborban dolgozók részesüljenek oktatásban a laboratóriumi munka megkezdése előtt. Ismerjék
meg a tűzoltó berendezések, eszközök használatát, működését valamint működtetését. A helyiség
áramtalanítási lehetőségét, módját, valamint tűz esetén a teendőiket, feladataikat.
Az oktatás megtartását írásba dokumentálják.
A laborokban az ipari palackokhoz tartozó biztonsági adatlapokat jól látható helyen el kell helyezni.
Rendelkezni kell a laborokban használt vegyszer listával, amelyeket havonta frissíteni kell.
Az ipari palackok és vegyszerek listáját a portán elhelyezett Tűzriadó terv mellékleteként el kell
helyezni.
13.5.

Kollégiumok, szállás épületek

A kollégiumok belső, helyi szabályozás alapján működnek, figyelembe véve az épület építészeti
adottságait, tűzvédelmi eszközök, berendezések meglétét, állapotát és elhelyezését, az épületben
található lift darabszámát a menekülési utak szélességét, valamint az épületben lakók számát.
Közlekedési útvonalakat, ajtókat, lépcsőházakat, lépcsőket mindig szabadon kell hagyni, ezeken a
helyeken Ideiglenesen sem szabad anyagot vagy más eszközt tárolni.
A szoba elhagyásakor az utolsó személy köteles az elektromos fogyasztók áramtalanításáról
meggyőződni.
Az elektromos főkapcsolókat, kapcsolószekrényeket, táblákat ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni.
A Kollégium területén csak a kijelölt helyen szabad dohányozni. Ezeket a helyeket szabványos táblával kell jelölni.
Tűz vagy annak a közvetlen veszélye esetén fel kell függeszteni a tevékenységet, és a veszélyhelyzetet meg kell szüntetni, jelenteni a kollégium vezetésének, portásának.
Minden lakó köteles betartani a Kollégium vonatkozó tűzvédelmi előírásokat. Az a lakó, aki tevékenységével veszélyezteti a Kollégium tűzbiztonságát, teljes mértékben felelősségre vonható és
kártérítésre kötelezhető.
A portán a telefon mellet jól látható helyen kell ki függeszteni a tűzoltóság számát.
A kollégiumi épületek területén kialakított konyha helyiségeiben elhelyezett tűzhelyet, főzőlapot, rezsót a használat ideje alatt felügyelet nélkül hagyni TILOS!
Egyéni hő fejlesztő, melegítő eszközöket a szobában csak a kollégium vezetőjének írásos engedélyével, tarthat, használhat.
13.6. Oktatási létesítmények
Az oktatási létesítményekben, épületekben dohányozni csak a kijelölt dohányzó helyen szabad.
Tűzjelzés esetén az óraadó tanár utasításai szerint kell végrehajtani a feladatokat.
A tűzjelző hangjelzését követően a lehető legrövidebb idő alatt el kell hagyni az épületet és a kijelölt gyülekezési ponton kell várni a további utasításokat.
Tűzjelző nélküli épületekben hangos „TŰZ VAN” kiáltással kell az épületben tartózkodó személyek tudomására hozni, hogy haladéktalanul, rendezetten és fegyelmezetten hagyják el az épületet.
Távozáskor győződjünk meg arról, hogy mindenki észlelte a veszélyhelyzetet és megkezdte az
épület elhagyását. Távozáskor a helyiség elektromos berendezéseit (ha van ilyen) a hálózatról vá-
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lasszuk le, lámpát kapcsoljuk le, ablakokat és ajtókat csukjuk be, megakadályozva ezzel a tűz
gyors terjedését.
Az 50 főnél nagyobb befogadó képességű oktatási termek, helyiségek esetén kiürítés számítással
igazolni kell, hogy a benn tartózkodók biztonságosan, megfelelő időn belül el tudják hagyni a helyiséget, épületet. Ilyen esetekben az ajtók a menekülési irányba kell, hogy nyíljanak, biztosítva
ezzel az ajtókon való, szabad és biztonságos átjutást.
A korábbi rendeltetési funkciótól eltérni nem lehet, utólagosan az oktatási termekben plussz padsorokat, székeket elhelyezni Tilos!
A menekülési utakat leszűkíteni nem szabad.
A tűzvédelmi berendezéseket még ideiglenes jelleggel sem szabad eltorlaszolni.
13.7. Iroda és tömegtartózkodású helyek, helyiségek
Az irodákban, irodai helyiségekben dohányozni Tilos!
A munkavégzés során figyelni kell, hogy az elektromos hálózat ne legyen túlterhelve.
Elektromos berendezést csak szakember javíthat. Falból kilógó, kiszakadt dugaj használata Tilos.
Tűzvédelmi berendezések helyét azok működését ismerje meg, valamint ismerje az irodához tartozó áramtalanítási lehetőséget.
Az épületben, folyókon semmilyen menekülést akadályozó bútort, eszközöket elhelyezni nem
szabad, amely leszűkíti a menekülési utakat.
Tűzvédelmi berendezések (kézi tűzoltó készülék, fali tűzcsap, tűzgátló ajtó, füstgátló ajtó stb.) eltorlaszolása még ideiglenes jelleggel is Tilos!
Munkavégzés végén a használaton kívüli elektromos berendezéseket ki kell kapcsolni.
Tűzjelzés esetén az épületet a lehető leghamarabb el kell hagyni és az épülettől távolabb kell gyülekezni, várakozni. Az épületbe csak a tűzoltás vezető, vagy a helyi vezető engedélyével szabad
visszamenni.
Tűz esetén ha a tűz és a füst mértéke megengedi törekedni kell a tűz oltására és az életmentésre.
Minden munkavállaló köteles tűz esetén a Tőle elvárható legmagasabb szintű segítséget nyújtani.
13.8. Tömegtartózkodású helyek, helyiségek
Tömegtartózkodású helyek, valamint tömegtartózkodásra (300 fő feletti helyek) alkalmas termek
esetén a rendezvények, valamint az oktatások ideje alatt a helyiségen található összes ajtó nyithatóságáról gondoskodni kell.
A menekülésre szolgáló ajtók, folyosók, közlekedők leszűkítése. eltorlaszolása még ideiglenes jelleggel is Tilos!
A menekülésre szolgáló ajtóknak a menekülés irányába kell, hogy nyíljanak, elkerülve ezzel, hogy
a menekülés során a tömeg feltorlódjon az ajtónál.
A menekülés során higgadtan, fegyelmezetten kell a tömegnek elhagyni a tömegtartózkodásra
szolgáló helyiséget.
Az ablakokat és az ajtókat be kell csukni, megakadályozva ezzel a tűz és füst gyors terjedését.
13.9. Kémények, szén-monoxid érzékelők
Önálló rendeltetési egység használója a tüzelőberendezés helyiségében a vonatkozó műszaki
követelményeknek megfelelő szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére köteles, amennyiben a tüzelőberendezés közösségi térben vagy vele légtér összeköttetésben
lévő helyiségekben van.
A helyiség légterétől nem független, nyitott égésterű tüzelőberendezéssel felszerelt, új építésű
épület akkor vehető használatba, ha a tüzelőberendezés helyiségében jogszabályban meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő szén-monoxid-érzékelő berendezést helyeztek el.
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13.10.

Öltözők

A hatályos jogszabály alapján az öltöző helyiség „tűzveszélyes” tűzveszélyességi osztályba tartozik. Az öltöző helyiséget csak a rendeltetésének megfelelően szabad használni. Az öltöző
funkciótól eltérni nem lehet.
Az öltöző helyiségekben dohányozni szigorúan Tilos!
Az új, vagy felújított épületekben kialakított öltöző helyiségekben csak fém öltöző szekrényeket
lehet elhelyezni.
Az öltöző helyiségekben a szekrények között minimálisan 1,10 cm szélességű menekülési utat
kell kialakítani. A menekülési úton asztal, pad illetve semmilyen menekülést akadályozó eszköz
vagy tárgy nem helyezhető el még ideiglenes jelleggel sem. A menekülési úton lévő ajtókat csukott, de nem zárt állapotban kell tartani.
Olajos, zsíros ruha elkülönítve a többi munkaruhától fém szekrénybe tárolható.
Olajos, zsíros ruhadarabot, rongyot, csak fedéllel ellátott fém edénybe szabad gyűjteni.

14. fejezet
V. Osztályú repülőtér (Heliport)
A Szegedi Tudományegyetem déli klinikakertjében felépített Szeged V. osztályú repülőtér (továbbiakban Heliport) üzemeltetéséhez szükséges anyagi fedezetet a Klinikai Központ biztosítja.
A helikopter érkezése és távozásakor a biztosítást 2 fő 40 órás tűzoltói tanfolyamot végzett személyzet biztosítja civil ruházatban. Amennyiben szükséges a 2 fő biztosítást adó személy a közelben elhelyezett tűzoltói védőruházat felvételét követően azonnal megkezdi a mentést szükség
szerint az oltást. A tűz oltására, beavatkozásra a leszállásra kialakított tányér alatti szinten került
kialakításra IFEX habbal oltó berendezés. A berendezést csak az erre külön oktatásban részesült
állomány használhatja, kezelheti.
A gyártói előírás alapján évente két alkalommal kell időszakos felülvizsgálatot, ellenőrzést, karbantartást végezni a biztonságos üzemeltetés érdekében.
A mentés során elsődlegesen a tűztől veszélyeztetett emberek mentésére kell törekedni. Az emberek mentése, védelme mellett a helikopterből kiömlő üzemanyag habbal történő letakarására is
törekedni kell minden esetben. (akár ég, akár nem)
A IFEX habbal oltó berendezés elhelyezésére szolgáló helyiség ajtaját zárva kell tartani abban az
időszakban, amikor nem történik helikopter érkezés és távozás. A helyiség kulcsát minden esetben a szolgálatban lévő biztosítást adó beavatkozó személyzet kezeli.
A Heliport további működtetése, karbantartások elvégzése, helikopterek fogadása, távozása, elméleti és gyakorlati oktatások megtartása külön a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott
Üzemben tartási engedélyhez készített dokumentációk, valamint az ICAO Légügyi szabvány
alapján történik.
Ilyen dokumentáció a Repülőtéri rend, repülési terv, értesítés, riasztás rendje, védőruházat meghatározása stb.
Az engedélyezési eljárás során meghatározott feladatok, eszközök, karbantartások, felülvizsgálatok,oktatások megtartása,fogadás rendjétől csak az illetékes hatóság, szakhatóság írásbeli engedélyezése után lehetséges.
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15. Fejezet
Tűzvédelemmel összefüggő fontosabb jogszabályok
 1996. évi XXXI. Törvény 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
 2012. évi XC. Törvény 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
 23/2011. (III.8.) Korm. Rendelet 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről
 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági
feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról
 9/2015. (III.25.) BM rendelete a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati
és létesítmény tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről
 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet az egyes tűzmegelőzési hatósági,
szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről
 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről
 229/2014. (IX.5.) Korm. rendelet 229/2014. (IX.5.) Korm. rendelete a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók élet- és
balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII.17.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentőségűvé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
kormányrendeletek módosításáról

16. Fejezet
Záró rendelkezések
A jelen szabályzatot a Szegedi Tudományegyetem Szenátusa 2015. év december hó 21. napján tartott ülésén hozott 243/2015. számú SZ-határozatával elfogadta.
E szabályzat a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetésnek minősül az Egyetem honlapján történő
megjelentetés. Egyidejűleg hatályon kívül helyezésre kerül a 189/2010. számú SZ-határozattal elfogadott Tűzvédelmi Szabályzat. A Szabályzat a következő linken érhető el folyamatosan:
http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok.

Szeged, 2015. december 21.

Dr. Szabó Gábor s.k.
rektor

Dr. Dömötör Máté s.k.
az SZTE kancellárja helyett
általános jogkörrel eljáró
igazgatásszervezési és szolgáltatási főigazgató
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Mellékletek
1.számú melléklet
Létesítmény neve, címe:
……………………………………………
……………………………………………

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeinek írásbeli
meghatározása

Sorozatszám: ……………………………
Kitöltendő három példányban !

A tűzveszélyes tevékenységet végző (k) neve:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma vagy oktatási naplószám:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
A tevékenység leírása:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Munkavégzés helye:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Munkavégzés ideje:
…….. év …………………… hó …….. nap ……… órától …….. év …………………… hó …….. nap ……… óráig A tevékenység végzéséhez szükséges főbb el írások:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Biztosítani kell a munkavégzéshez további tűzoltó készüléket az
alábbiak szerint:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Éghet
anyagok eltávolítása a területre l az alábbiak szerint:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
A tevékenység környezetét védeni kell az alábbi módon:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
A tevékenység felügyeletét biztosítani kell az alábbi módon:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
A tűzoltóság felé történ tűzjelzés biztosítható:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Munkavégzés után a terület felügyelete:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Egyéb teendők, speciális el írások:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Biztosítani kell a munkavégzéshez további tűzoltó készüléket az
alábbiak szerint:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Éghet
anyagok eltávolítása a területre az alábbiak szerint:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
A tevékenység környezetét védeni kell az alábbi módon:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
A tevékenység felügyeletét biztosítani kell az alábbi módon:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
A tűzoltóság felé történ tűzjelzés biztosítható:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Munkavégzés után a terület felügyelete:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Egyéb teendők, speciális el írások:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

A …….. év …………… hó …….. napján megtartott helyszíni szemle alapján a tűzvédelmi el írások végrehajtása és betartása mellett végrehajtható.
Az alkalomszer
vállalunk.

tűzveszélyes tevékenység feltételeit kiegészítettük, tudomásul vesszük, azok betartásáért büntet jogilag felelősséget
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2. számú melléklet
Tűzvédelmi oktatási napló
Műhely, műszak, csoport:

Oktatásra kötelezettek száma: ………….. fő
Oktatáson részt vevők száma: …………... fő
Oktatás időpontja: 200…............ hó …..nap

Oktató neve, beosztása:

Oktatás tárgya (részletesen):

Oktatás jellege: a megfelelő aláhúzandó

új belépő dolgozó alap oktatása ismétlődő oktatás pótoktatás
rendkívüli oktatás
tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítés

Oktatás formája: a megfelelő aláhúzandó
Szemléltetése, gyakoroltatása:

elméleti oktatás

gyakorlati oktatás

Az oktató aláírása: …………………………………. beosztása: ………………………………….......
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Sorszám

Az oktatásban részesültek
neve

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

aláírása

Megjegyzés
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4. melléklet
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JEGYZŐKÖNYV TŰZRIADÓ GYAKORLATRÓL
Készült: 20..……….év…………………...……hó……………nap,
Szervezeti egység neve: ………………………………………………………….
Szervezeti egység címe:
Szeged, ............................................... utca/út ............szám alatti hivatalos helyiségében.
Jelen vannak: a létesítmény részéről:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Tárgy: Tűzriadó Tervben foglaltak 20 éves gyakoroltatása, a 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 4.§ (3)
alapján.
A létesítmény vezetői meggyőződtek a tűzriadó terv állandó hozzáférhetőségéről, (portán) ezt követően a tűzriadó tervben foglaltakat pontosították.
Ezen belül megvizsgálták:
 a tűzjelzési feltételeket,
 az épületben tartózkodók riasztását,
 az irányításban részt vevő személyek számát,
 a gyakorlat végrehajtásában segítő személyeket (pl. karbantartó),
 a belső riasztás működőképességét,
 az épület elhagyásának feltételeit, kiürítési útvonalak akadálymentességét,
 menekülési útvonalakon (folyosón, lépcsőházban) a füst elvezetésére kialakított
szerkezetek működőképességét, illetőleg a lehetséges nyílászárók (ablakok, ajtók)
megközelíthetőségét, nyithatóságát
 a közművek elzárhatóságának állapotát,
 a veszélyforrásokat,
 az épületben tartózkodók feladatait,
 a kijelölt gyülekezőhelyek megfelelőségét,
 a tűzoltó készülékek meglétét, műszaki állapotát.
Feladat végrehajtása:
Riasztáskor a tűzriadó tervben meghatározott folyosón és lépcsőházon keresztül elhagyják az épületet a bent tartózkodók.
Értékelés:
Irányítók tevékenysége:
Megfelelő
Nem megfelelő
Az épületet a bent tartózkodó személyek elhagyták (kiürítési idő)
20………….év…………………hó ………nap……….óra………perctől,
20………….év…………………hó ………nap……….óra………percig.
Javaslat:
.............................................................................................................................................
........................................................
aláírás

.......................................................
aláírás
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Vagyonvédelmi és rendészeti szabályzat
A vagyonvédelmi és rendészeti feladatok végrehajtása gazdasági szempontok figyelembevételével a
költségvetési szervek feladata. Ennek érdekében kidolgozásra került a Szegedi Tudományegyetemre
vonatkozó vagyonvédelmi és rendészeti szabályzat, amely rögzíti az egyetemi és a személyi tulajdon
védelmére vonatkozó meghatározásokat.
A szabályzat törvényi alapja:
 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
 2013. évi V. tv. Polgári Törvénykönyv,
 2011. évi CXCV. tv. az államháztartásról
 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
 2005 évi. CXXXIII. tv. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység
szabályairól
 2012. évi I. Tv. Munka Törvénykönyve, illetve annak 2015.01.01-től hatályos módosításai
(61.§, 115.§, 204§, 209§, 294§)
 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról.
A Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat egységet képez a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti
és Működési Rendjével, valamint az általános vagyonvédelem egyes szakterületein belül elkészült
egyetemi szabályzatokkal.
A Szegedi Tudományegyetem Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzata az egyetem belső alapszabálya, alkalmazása kötelező. Ellenőrző, szankcionáló, felelősséget megalapozó szerepe lehet különböző
eljárásokban.
A szabályzatban nem rögzített kérdésekben a mindenkor érvényben lévő rendeletek, szabályok, törvényi előírások az irányadók.
A szabályzatban foglaltak nem megfelelő végrehajtása, vagy be nem tartása fegyelmi, szabálysértési
vagy büntetőeljárást von maga után.
I. fejezet
A VAGYONVÉDELMI és RENDÉSZETI SZABÁLYZAT HATÁLYA
1.
A szabályzat területi és személyi hatálya kiterjed:
1. az Egyetem valamennyi létesítményére, helyiségére,
2. az Egyetemnél közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló dolgozóra,
3. más gazdálkodó egység dolgozójára, amennyiben az Egyetem létesítményeiben, területén megbízás, vállalkozás vagy egyéb szerződés alapján munkát vagy azzal összefüggő tevékenységet
végez.
4. a Szegedi Tudományegyetem összes hallgatójára
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II. fejezet
ÜGYREND
2.
Az Egyetem vagyonvédelmi és rendészeti tevékenységeinek irányítását, a szakfeladatok meghatározását és a végrehajtás ellenőrzését a létesítménygazdálkodási igazgató látja el átruházott jogkörben, vezető beosztású személy bevonásával.
A vagyonvédelemi és rendészeti tevékenység célja, alapvető feladata
3.
1. Az Egyetem rendeltetésszerű működésének rendészeti biztosítása
2. Az Egyetem tulajdonát károsító cselekmények megelőzése, az ilyen cselekmények folytatásának
megakadályozása, illetve azok felderítése.
3. Az Egyetem működési területén a személyi tulajdon védelmének elősegítése.
4. Veszélyes anyagok (tűz, robbanásveszélyes, sugárzó, mérgező) biztonságos szállításának, tárolásának, felhasználásának ellenőrzése.
5. Az Egyetem létesítményei, anyagai, eszközei felügyeletének, őrzésének megszervezése, épületek és
egyéb tároló helyiségek biztonságának elősegítése.
6. A pénzszállításra, a pénzőrzésre és a pénztárakra vonatkozó előírások érvényre juttatása, a szállítások és az őrzések megszervezése.
7. Az Egyetem működési területén a személy-, és az áruforgalom szabályainak kialakítása, betartásának ellenőrzése.
8. Az állam és szolgálati titok védelmére, a hírközlő berendezések, a sokszorosító gépek, a számítógépek, és az iratok kezelésére - védelmére vonatkozó szabályok érvényesítésének elősegítése és ellenőrzése.
9. Esemény-, rendkívüli esemény esetén azonnali intézkedések megtétele, a helyszín és a rend biztosítása.
10. A biztonságot növelő szolgálat elrendelésekor a külön tervekben meghatározottak végrehajtása.
11.A bekövetkezett káresetek, események okainak kivizsgálása, a megelőzés érdekében a szükséges
intézkedések megtétele.
12.Az Egyetem tulajdonát képező és feleslegessé vált anyagok, eszközök értékesítésének, megsemmisítésének ellenőrzése.
13.Az Egyetem elektronikus biztonságtechnikai rendszereinek és a Központi Rendészeti Ügyelet
működtetése, irányítása és ellenőrzése.
A vagyonvédelmi és rendészeti tevékenységet irányítók és ellátók feladatai
4.
A rektor és a kancellár
1. Az Egyetemi Tanács által jóváhagyott Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzatot kiadja.
2. Az Egyetem dolgozóival szemben felterjesztés útján adott esetben büntetőeljárást kezdemé- nyez.
3. A vagyonvédelmi és rendészeti feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket
biztosíttatja.
4. Rendkívüli eseményekkel valamint a biztonságot növelő szolgálat elrendelésével kapcsolatos
feladatokat elláttatja.
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6.
A létesítménygazdálkodási igazgató

Az Egyetem Kancellárjának - annak vezetői beosztásával járó felelőssége változatlanul hagyása mellett - a vagyonvédelmi és rendészeti feladatokat a törvényekben meghatározott átruházott jog- és hatáskör alapján látja el.
A vagyonvédelmi és rendészeti tevékenységgel kapcsolatban felelős:
1. a vagyonvédelmet és a rendészetet érintő jogszabályokban foglaltak betartásáért;
2. a vagyonvédelemmel és a rendészettel kapcsolatos belső szabályozások megalkotásáért, kiadásáért.
3. Gondoskodik a jogszabályokban meghatározottak betartásáról, illetve azokat ellenőrzi.
4. Elkészítteti az Egyetemre vonatkozó Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzatot.
5. Gondoskodik arról, hogy a vagyonvédelmi és rendészeti előírásokat a szerződések tartalmazzák.
6. Az Egyetem vonatkozásában irányítja és segíti a vagyonvédelmi és rendészeti propaganda tevékenységet.
7. Intézkedik a vagyonvédelmi és rendészeti szervezet tagjainak szóló megbízások kiadásáról.
8. A vagyonvédelmi és rendészeti szabályzatban foglaltak megszegése esetén felelősségre vonást
kezdeményez a Szervezeti és Működési Rendben biztosított munkáltatói jogköre alapján.
9. Gondoskodik az Egyetem szervezeteinél, létesítményeiben, helyiségeiben a vagyonvédelmi és a
rendészeti előírások feltételeinek biztosításáról.
10. Gondoskodik a Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzatban foglaltak maradéktalan végrehajtásának elősegítéséről és ellenőrzéséről.
11. Gondoskodik az Egyetemi tulajdont károsító cselekmények megelőzéséhez szükséges egyes
szervezési intézkedések megtételéről (szabályzatok, utasítások, bizonylati rendszer kidolgozásáról stb.).
12. Intézkedik a bűncselekmények, az egyetemi valamint a személyi tulajdont károsító cselekmények elkövetését lehetővé tevő körülmények felszámolásáról.
13. Jogszabálysértés esetén anyagi és fegyelmi felelősségre vonást kezdeményez adott szervezet
vezetőjének bevonásával.
14. Az Egyetem tulajdonát képező eszközök, berendezések kölcsönadására vonatkozó keretszabályozást kiadja.
15. Érvényesíti a vagyonvédelemmel és a rendészettel kapcsolatos jogkörét.
16. Intézkedik a vagyonvédelmet és a rendészetet sértő körülmény megszüntetése érdekében.
17. Biztosítja a felügyeleti (hatósági) szervek által végzett vagyonvédelmi és rendészeti ellenőrzések, vizsgálatok feltételeit.
18. Gondoskodik a vagyonvédelmi és rendészeti fejlesztést szolgáló tapasztalatok, módszerek, eljárások elterjesztéséről, általánossá tételéről.
19. Gondoskodik arról, hogy a Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzatban foglaltak az idegen
gazdálkodó szervezet dolgozóival szemben is érvényesítésre kerüljenek a Védelmi Iroda bevonásával.
20. Gondoskodik arról, hogy a rendészet és vagyonvédelem területén foglalkoztatott dolgozók belépésükkor, illetve az időszakos szakmai oktatás keretében megismerjék a Vagyonvédelemi és
Rendészeti Szabályzat rájuk vonatkozó rendelkezéseit.
21. Új technológiai eljárás tervezésénél, bevezetésénél és kivitelezésénél technológiai utasításban
kidolgoztatja a kötelező vagyonvédelmi és rendészeti előírásokat.
22. Biztosíttatja, hogy csak olyan gép, berendezés, eszköz kerüljön beszerzésre, amely a vagyonvédelmi és rendészeti előírásoknak megfelel.
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23. A vagyonvédelmi és rendészeti helyzetet érintő minden eseményt az illetékes hatóságnak írásban bejelenti, helyszínes cselekmények során a vizsgálat befejezéséig biztosíttatja a káreset helyének őrzését és a helyszín változatlanul hagyását.
24. A vagyonvédelmi és a rendészeti kérdéseket érintő műszaki átalakítások, kivitelezések befejezése után a tervdokumentációkban a beállt változásokat átvezetteti.
25. Rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a hatóság megérkezéséig készenléti szolgálatot rendel el, irányítja a veszélyelhárítást.
26. Gondoskodik az Egyetem létesítményeiben a vagyonvédelmi és rendészeti feladatok végrehajtásához, a feltárt hiányosságok megszüntetéséhez a vagyonvédelmi és rendészeti eszközök, felszerelések, berendezések beszerzéséhez, javíttatásához és karbantartásához szükséges pénzügyi
feltételek biztosításáról.
27. Indokolt esetben a vagyonvédelemmel összefüggő kérdésekről a nyilvánosság részére az Egyetem nevében tájékoztatást ad.
8.
Az egyetemi karok, tanszékek, központi intézmények és a Klinikai Központ
vezetőinek feladatai
1. Az irányításuk alá tartozó területen segítik a vagyonvédelmi és rendészeti tevékenységet.
2. Gondoskodnak a jogszabályok, egyetemi szabályzatok végrehajtásáról, hogy azokat a dolgozók
valamint a magyar és idegen nyelven tanuló hallgatók a rájuk vonatkozó mértékben megismerjék.
3. Segítenek a bűncselekményeket, az egyetemi és a személyi tulajdont károsító cselekményeket elősegítő körülmények felszámolásában.
4. Irányítják és ellenőrzik az irányításuk alá tartozó területen működő vagyonvédelmi és rendészeti
feladatokat ellátó dolgozók (portások) munkáját.
5. Az irányításuk alá tartozó területeken - amennyiben szükséges - további intézkedéseket hoznak a
vagyonvédelmi és rendészeti feladatok érdekében (pl. házirend, kulcskezelés stb.). Meghatározzák
az épületek nyitásának-zárásának idejét, belépések, benntartózkodások rendjét, személygépkocsik
parkolási feltételeit, amelyről tájékoztatják a Védelmi Irodát
6. Amennyiben a vagyonvédelmet és a rendészeti tevékenységet érintő változás történik az általuk
vezetett szervezet területén, akkor erről írásban tájékoztatják az Védelmi Irodáját.
7. Védelmi Irodával egyeztetve meghatározzák a szervezet területén kialakított parkolási helyek használatát. A Védelmi Iroda ennek alapján adja ki a parkolási engedélyeket.
8. A „B” Klinikapark területén kialakított fizető parkolási rendszert a Klinikai Központ Elnöke által
kiadott eljárásrend szabályozza.
9. Bűncselekmény, szabálysértés esetén intézkednek a helyszín biztosítására, a kár értékének megállapítására, a rendőrség és a Védelmi Iroda értesítésére.
10. Az előírások megsértése esetén intézkednek a kivizsgálás megkezdéséről és a jogszabályoknak
megfelelően döntenek a felelősség mértékéről.
11. Részt vesznek a Védelmi Iroda által tartott ellenőrzéseken, akadályoztatás esetén nyilatkozattételre és intézkedésre jogosult személlyel képviseltetik magukat.
12. Kiemelten ellenőriztetik a nagy értékű eszközök, környezetre veszélyes anyagok tároló helyiségek
biztonságát.
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9.
Az egyetemi dolgozók feladatai
1.
2.
3.
4.
5.

A Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzatban foglalt előírásokat kötelesek maradéktalanul betartani.
A rájuk bízott anyaggal, eszközzel, és pénzeszközzel az előírásoknak megfelelően kötelesek gazdálkodni.
A munkafegyelmet, továbbá a bizonylati fegyelmet kötelesek betartani.
A használatukra átadott anyagok, eszközök fokozott védelméről kötelesek gondoskodni.
A tudomásukra jutott egyetemi, személyi tulajdont károsító eseményeket kötelesek a munkájukat
felügyelő vezetőnek, illetve az egyetemi vagyonvédelmi és rendészeti szervnek (Védelmi Iroda)
jelenteni.
10.
A tanulók, hallgatók, betegek és vendégek feladatai

1. Az Egyetem helyiségeit, felszereléseit, tárgyait kötelesek óvni, azokat rendeltetésszerűen használni.
2. Saját személyi tulajdonukra vigyázni, annak biztonságáról megfelelően gondoskodni, a tulajdon
ellen irányuló eseményeket az adott terület vezetőjének haladéktalanul jelezni.
3. Esemény-, rendkívüli esemény bekövetkezésekor, vagy bűncselekmény esetén az életvédelemben,
kárfelszámolásban, kárenyhítésben kötelesek részt venni.

III. fejezet
11.
Az Egyetem vagyonvédelmi és rendészeti szervezete, irányítási és szervezeti felépítése
1.
Az egyetem vagyonvédelme és rendészete központi irányítású szervre, és a szervezeti egységeknél foglalkoztatott dolgozókra tagozódik.
2.
Az Egyetem központi vagyonvédelmi és rendészeti szervezetének felépítése:
 a rektor és a kancellár
 létesítménygazdálkodási igazgató
 védelmi irodavezető
 vagyonvédelmi munkatárs
 központi rendészeti ügyelet
 járőr szolgálat
 biztonsági őri szolgálat
 portások
3.
Szervezeti egységeknél (kollégiumok, nővérszállók, klinikák)
 portások, gondnokok
A Védelmi Iroda szakmailag felügyeli, adott esetekben irányítja, ellenőrzi az egyetemi egységeknél
működő vagyonvédelmi szolgálatokat.
Az Egyetemen a vagyonvédelmi és rendészeti feladatokat ellátókkal szemben az alábbi elvárásokat
kell figyelembe venni alkalmazásuk esetén:
 büntetlen előélet,
 a központi Rendészeti Ügyelet dolgozói és a biztonsági őri szolgálatot ellátók esetében meghatározott iskolai végzettség és szakképesítés (személy és vagyonőri, fegyvervizsga, B – kategóriás gépjárművezetői engedély, számítógép-kezelői ismeretek)
 egészségi alkalmasság,
 magyar állampolgárság.
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12.
A vagyonvédelmi és rendészeti tevékenységben résztvevő szervezetek feladatai
1.

Az egyetem vagyonvédelmi és rendészeti feladatát elősegítő egyéb belső szervezetek:
 Belső Ellenőrzési Osztály
 Gazdasági Igazgatóság
Pénzügyi és Számviteli Iroda
 Létesítménygazdálkodási Igazgatóság
Vagyongazdálkodási Iroda

2.

A munkafolyamatokba épített ellenőrzési rendszernek
 biztosítani kell az egyes gazdasági folyamatok megszakítás nélküli ellenőrzését,
 a hibák, nem kívánatos jelenségek időbeni felismerését és megakadályozását,
 az egyetemi dolgozók személyi felelősségének növelését a munkáltatói jogkört gyakorló vezető útján.
IV. fejezet
13.
Az egyetemi rendészeti szervezet működési rendje
A Védelmi Iroda

A Védelmi Iroda irányítását az irodavezető látja el. Az iroda alapvető feladata az egyetemre háruló
oktatási, tudományos munkák és a betegellátás működését zavaró veszélyforrások megakadályozása, a
bekövetkező események felszámolása.
A megjelölt cél megvalósításához a Védelmi Iroda a hatáskörében az alábbi szakterületeken kell a biztonságot érintő szervezési és gyakorlati feladatokat megoldani, a szervezeti egységeknél azok megoldását elősegíteni, ellenőrizni.
 vagyon- és személyvédelem,
 tűzvédelem,
 polgári védelem,
 munkavédelem, környezetvédelem, sugárvédelem,
 egyéb tevékenység, amely a fentieken kívül a biztonságszervezési feladatokhoz kapcsolódik
(pl. parkolási engedélyek kiadása),
 az Egyetemre vonatkozó biztonságszervezési területet érintő beszámolók, jelentések elkészítése, felterjesztése,
 a biztosított pénzügyi eszközök felhasználásával rövid és hosszú távú biztonságtechnikai fejlesztések megvalósítása.
További feladata az irodának a vagyonvédelem és a rendészet területén:
 az Egyetem vagyonvédelmi koncepciójának és vagyonvédelmi szabályzatának kidolgozása, a
szükséges módosítások előkészítése,
 a káresetek okainak elemző vizsgálata, a mindenkori tendenciák megállapítása, a tanulságok értékelése, a fentiek alapján a szervezeti egységek felé történő azonnali intézkedések megtétele,
 a tájékoztatás, az oktatás, a tanácsadás rendjének, folyamatának kidolgozása, abban tevékeny
részvétel,
 a preventív megelőző munkára irányuló szakmai tevékenység tervezése, szervezése, irányítása,
 együttműködés az Egyetemi vagyonvédelemben résztvevő szervezetekkel és a hatóságokkal,
 a főpénztár, illetve a külső pénztárak pénzszállítási és pénzőrzési feladatainak szakszerű megszervezése, ellátása,
 a hatékony bűnüldözés és felelősségre vonás elősegítése,
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az Egyetem telephelyein a belső közlekedési és parkolási rend ellenőrzése,
az Egyetem tulajdonát képező és feleslegessé vált anyagok, eszközök értékesítésének, megsemmisítésének ellenőrzése.
A Védelmi Iroda dolgozói jogosultak:
 az Egyetem területére, létesítményeibe belépő vagy az ott tartózkodó személyt a kilétének, a
belépés, a tartózkodás céljának közlésére felszólítani, illetve ennek megtagadása vagy a közölt


adatok nyilvánvaló valótlansága esetén az érintett belépését, ott tartózkodását megtiltani és távozásra
felszólítani
csomag tulajdonosát, illetve a jármű vezetőjét menet-, szállítási okmány bemutatására felszólítani, csomagját, járművét valamint a szállítmányt biztonsági szempontból ellenőrizni,

 a jogsértő személyt a magatartásának abbahagyására felszólítani.
A Védelmi Iroda dolgozói a létesítmények területén kívül is védhetik az Egyetem értékeit. (pl. pénzszállítás stb.) Ebben az esetben csak az általuk őrzött vagyontárgyra terjed ki a jogosultságuk.
A Védelmi Iroda tagjai igazoltatásra nem jogosultak, ha a tevékenység során a vizsgálat alá vont személy nevét és a személyi adatait önként nem közli, személyazonossága megállapítására, igazoltatásra
jogosult hatósági személyt kell felkérni (rendőrség).
A Védelmi Iroda dolgozói, valamint a szervezeti egységekben vagyonvédelmi feladatokat ellátó portások bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt jogosultak a cselekmény abbahagyására felszólítani, és visszatartani; de erről kötelesek haladéktalanul a rendőrséget, és a Központi Rendészeti Ügyeletet értesíteni.
A Védelmi Iroda dolgozói, valamint a szervezeti egységekben vagyonvédelmi feladatokat ellátó portások arányos mérvű testi erő alkalmazásával a védett személy biztonságát fenyegető támadást elháríthatják, a védett létesítmény területére jogosulatlan személy belépését megakadályozhatják, illetve onnan eltávolíthatják.
Feladatuk ellátása során vegyi eszközt illetve egyéb kényszerítő eszközt nem alkalmazhatnak.
14.
A védelmi irodavezető faladatai
1. Meghatározza az Egyetem vagyonvédelmi és rendészeti szervezetének felépítését, a tevékenységhez szükséges létszámot és a technikai feltéteket.
2. Szervezi, irányítja, koordinálja és ellenőrzi az Egyetem Védelmi Irodájához tartozó vagyonvédelmi
dolgozók tevékenységét.
3. Az egyetemi karok, tanszékek, központi intézmények, Klinikai Központ portai szolgálatának munkáját szakmailag felügyeli, ellenőrzi, adott esetekben az ott dolgozókat utasíthatja.
4. Együttműködik a területileg illetékes bűnügyi szervekkel.
5. Elkészíti az Egyetem Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzatát, illetve javaslatot tesz a szükséges
módosításokra.
6. Szervezi a vagyonvédelemmel kapcsolatos propaganda tevékenységet.
7. Kidolgozza az Egyetemre érvényes őrzésvédelmi előírásokat, azok végrehajtását ellenőrzi.
8. Gondoskodik az elektronikus biztonsági rendszerek állandó működési feltételeiről.
9. Rövid és hosszú távú tervet készít az elektronikus védelmi eszközök rendszerbe állítására.
10. Az Egyetemet ért káresetek kivizsgálásában részt vesz.
11. Elkészíti a rendőrségi feljelentéseket, és felterjeszti aláírásra a létesítménygazdálkodási igazgatónak.
12. Vezeti az Egyetemre háruló igazgatásrendészettel kapcsolatos nyilvántartásokat.
13. Az értékszállításokkal kapcsolatos szervezési feladatokat elvégzi.
14. Elrendelés esetén megszervezi a fokozott biztonsági szolgálatot.
15. Az Védelmi Irodához tartozó dolgozók bér- és munkaerő-gazdálkodására vonatkozó előírásokat
elláttatja.
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15.
A vagyonvédelmi munkatárs feladatai
1. Szervezi, irányítja és ellenőrzi az Egyetem Védelmi Irodájához tartozó vagyonvédelmi dolgozók tevékenységét.
2. Szervezi a vagyonvédelemmel kapcsolatos tevékenységet.
3. Az Egyetemre érvényes őrzésvédelmi előírásokat betartatja, ellenőrzi.
4. Gondoskodik az elektronikus biztonsági rendszerek előírás szerinti kezeléséről, hiba esetén intézkedést kezdeményez a javításra.
5. Az Egyetemet ért káresetek kivizsgálásában részt vesz.
6. Vezeti az Egyetemre háruló igazgatásrendészettel kapcsolatos nyilvántartásokat.
7. Az értékszállításokkal kapcsolatos szervezési feladatokat elvégzi.
8. Elrendelés esetén a fokozott biztonsági szolgálattal kapcsolatos feladatokat végrehajtja.
9. Az Egyetem Védelmi Irodájához tartozó dolgozók bér- és munkaerő gazdálkodására vonatkozó
előírásokat ellátja.
10. Elkészíti és kiadja az Egyetem területeihez tartozó parkolási engedélyeket, parkoló kártyákat.
11. A beléptető rendszerrel rendelkező objektumokban egységvezetői felkérésre teljes körűen kezeli a dolgozói kártyákkal kapcsolatos jogosultságokat.
12. Elkészítteti az igazgatásszervezési és szolgáltatási főigazgató felé igényként beérkezett, és általa jóváhagyott bélyegzőket.
13. Egységvezetői felkérésre elkészítteti és kiadja az egyetemi objektumokban használt másolásvédett biztonsági zárbetéteket, kulcsokat és tárolja azok azonosító kódkártyáit. Igény esetén
gondoskodik azok pótlásáról.
16.
A központi rendészeti ügyelet feladatai
1. A Központi Rendészeti Ügyeleti szolgálatot ellátók folyamatosan 24 órában, vezénylés szerinti
munkarendben fogadják az Egyetem szervezeteitől érkező bejelentéseket, segélykéréseket.
Ezekre a meghatározott módon intézkednek, illetve intézkedést kezdeményeznek a hatóságok
felé. (pl. rendőrség, katasztrófavédelem, mentők riasztása stb.)
2. Az ügyletesek a mindenkori Járőr Szolgálatot az adott egyetemi létesítménybe rendelik a szükséges intézkedések megtétele céljából. (pl. helyszíni biztosítást igénylő cselekmény esetén a
hatóság megérkezéséig a rendet fenntartják, elektronikus biztonsági berendezés riasztásának
okát megállapítják, a riasztást nyugtázzák stb.)
3. Az ügyletesek végrehajtatják a Járőr Szolgálattal a különböző jellegű értékszállításokat.
4. Rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a meghatározott és intézkedésre jogosult vezetőket
és az illetékes hatóságokat az ügyeletes telefonon értesíti.
5. Minősített időszakokra érvényes feladatok elrendelése esetén az ügyletes azonnal megkezdi a
feladat végrehajtását.
6. A Központi Rendészeti Ügyeleten lévő elektronikus biztonsági rendszerek jelzéseit, információit folyamatosan figyelemmel kíséri az ügyletes, riasztás esetén az előírásoknak megfelelően
meghozza a szükséges intézkedéseket.
7. Az ügyletes szolgálatot ellátó - szakmai szempontok alapján - az élet és vagyonvédelem érdekében az egyetemi karok, tanszékek, központi intézmények portai szolgálatának tagjait jogosult
utasítani bizonyos feladatok megkezdésére. (pl. helyszín biztosítása, ezzel egy időben a járőr
szolgálat helyszínre rendelése stb.)
8. Az ügyeletesi szolgálatot ellátók részletesebb feladat meghatározását a szolgálati utasítás tartalmazza.
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17.
A járőr szolgálat feladatai
1. A járőr szolgálat folyamatosan 24 órában, vezénylés szerinti munkarendben látja el a központi
rendészeti ügyeletesektől kapott utasításoknak megfelelően a tevékenységeket.
2. Ellenőrzik munkaidő után a nem személyi őrzés alatt álló létesítményeket, valamint munkaidő
alatt az Egyetem létesítményeiben a parkolási rendet.
3. Helyszínes cselekmény esetén a hatóság megérkezéséig a helyszínt biztosítják, a rendet fenntartják, az elektronikus biztonsági berendezések riasztásának okát megállapítják, az okokat
megszüntetik.
4. A szolgálat tagjai hajtják végre az értékszállításokat a Központi Rendészeti Ügyelet utasításainak megfelelően.
5. Esemény, rendkívüli esemény során a meghatározott és intézkedésre jogosult vezetőket az
adott helyszínen, létesítményben a csoport tagjai tájékoztatják a foganatosított intézkedésekről.
6. Minősített időszakokra érvényes feladatok elrendelése esetén a szolgálat tagjai bevonásra kerülnek a végrehajtásba.
7. A Központi Rendészeti Ügyeletről kapott jelzés esetén az Egyetem létesítményeiben lévő
elektronikus biztonsági rendszerek jelzéseit folyamatosan ellenőrzik. Az adott intézetben a riasztás okát megvizsgálják és megteszik a szükséges intézkedéseket.
8. A járőri tevékenységet ellátók részletesebb feladat meghatározását a szolgálati utasítás tartalmazza.
18.
A végrehajtói állomány feladatai
(biztonsági őrök, portai szolgálatok)
1. A különböző típusú szolgálatok az adott épület működési rendjéhez igazodva folyamatosan,
vagy részlegesen tartják ellenőrzés és felügyelet alatt a létesítményt. Előre meghatározott munkaidő lehet - folyamatos munkarend esetén - 12/24, 12/48, részleges munkaidő esetén 2 x 8
órás.
2. A szolgálatok tagjai ellenőrzik a felügyeletük alatt álló létesítményben a személy és anyagmozgásokat.
3. Őrzik és kezelik a szolgálatnak átadott kulcsokat. (pl. tűzkulcsok stb.)
4. Megfelelő információval kell, hogy rendelkezzenek a felügyelt épületre vonatkozólag. (pl. a
szervezetek elhelyezkedése stb.)
5. Helyszínes cselekmény esetén a járőr szolgálat és hatóság megérkezéséig a rendet fenntartják,
az elektronikus biztonsági berendezések riasztásának okát megállapítják.
6. A szolgálatot ellátók kötelesek vezetni az előírt nyilvántartásokat (pl. anyagszállítások nyilvántartását, gépjármű - mozgási naplót, talált tárgyak nyilvántartását).
7. Minősített időszakokra érvényes feladatok elrendelése esetén a szolgálatok bevonásra kerülnek
a végrehajtásba.
8. Végrehajtják a „Tűzriadó Tervekben" meghatározottakat.
9. A szolgálatot ellátók részletesebb feladat meghatározását a szolgálati utasítás tartalmazza.
Az egyetemi karok, kollégiumok, nővérszállók, tanszékek, központi intézmények portai szolgálatot
végző tagjai részére azonos módon kell a tevékenységet szabályozni.
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V. fejezet
19.
A vagyonvédelem egyes területeivel kapcsolatos általános előírások
ŐRZÉSI MÓDOK
Élőerős őrzés
Élőerős őrzés alatt a Központi Rendészeti Ügyelet és a vagyonvédelmi feladatokat külön-külön ellátó
Járőr Szolgálat, a biztonsági őri és a portai szolgálatok alkalmazása értendő.
Mechanikai védelem
A mechanikai védelem alatt az eszközök, anyagok védelemére, üzemeltetésére szolgáló helyiségek,
tárolók mechanikai kialakítása (falak, padlók, födémek, nyílászárók, rácsok, redőnyök, zárak, lakatok,
páncél és iratszekrények) értendő. A falak, padlók, födémek vonatkozásában külön vagyonvédelmi
előírás nincs, az OTÉK előírásai az irányadók. Helyiségek építése, felújítása során gondoskodni kell az
építési szabályzatban előírtakon túl a vagyonvédelmi elvárások alapján megfelelő szilárdságú épületelemek kialakításáról.
A nyílászárók, zárak vonatkozásában törekedni kell arra, hogy azok megbízhatósága alkalmazkodjon
az adott helyiségben tárolt értékekhez. A zárak esetében törekedni kell a másolás elleni védelemmel
bíró biztonsági betétek beépítésre.
Amennyiben az OTÉK másként nem rendelkezik a 2 méternél alacsonyabban lévő, vagy egyéb más
okból jól megközelíthető ablakokat, nyílászárókat ráccsal kell ellátni. A rácsokra vonatkozó előírásokat az OTÉK tartalmazza.
Elektronikai védelem
Elektronikai védelmi rendszerek alatt, a behatolás jelző, beléptető, térfigyelő (mozgás, videó), rendszereket és ezek kombinációját értjük.
Elektronikai védelemi rendszer telepítése előtt az adott szervezet vezetője és a védelmi irodavezető
közösen fogalmazza meg a védelmi igényt, és az azzal kapcsolatos elvárásokat. Az elektronikus védelmi rendszer távjelzését úgy kell kialakítani, hogy az SZTE Központi rendészeti Ügyeletére jelezzen.
A megvalósítást a Védelmi Iroda vagyonvédelmi munkatársa koordinálja az érvényben lévő közbeszerzési törvény, valamint az Egyetem belső szabályai szerint.
Az elektronikus biztonsági berendezésekre vonatkozó adatokat a Védelmi Iroda vagyonvédelmi munkatársa kezeli, tárolja.
20.
Személyforgalom
1. Az Egyetem területére és intézményeibe a szervezet faladatait és szokásos munkarendjét figyelembe véve, a szervezeti egység vezetője határozza meg a belépés rendjét.
2. Az Egyetem dolgozói a munkahelyükre csak a szervezeti egység vezetője által meghatározott időben léphetnek be. A meghatározott időn túli munkavégzés, illetve belépés csak az illetékes vezető
írásbeli engedélye alapján történhet. Az engedély egy példányát a portai szolgálatnak kell leadni.
3. Hallgatók, betegek, látogatók, valamint az egyes szervezetekhez ügyintézésre érkezők belépésének
szabályait a szervezetek vezetői, a kialakult munkarendnek megfelelően szabályozzák.
4. Munkaidőn, látogatási időn kívül hallgatók, betegek, látogatók csak külön engedéllyel léphetnek be.
Az engedély szabályait helyileg kell meghatározni.
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5. A portai szolgálatok alapvető kötelessége az érkezők udvarias fogadása, ellenőrzése, tájékozta- tása,
irányítása, szükség esetén személyes kísérete, vagy a keresett személy értesítése telefonon.
6. A pontos eligazítás érdekében biztosítani kell a portai szolgálatok részére az intézményekben, az
épületekben lévő szervezetek nevét, címét, telefonszámát, a dolgozók névsorát, a munkakörét, és
telefonszámát.
21.
Gépjárműforgalom, parkolási rend
1. Az Egyetem területére gépkocsival behajtani, illetve ott parkolni csak behajtási, parkolási engedély birtokában lehet. A parkolási engedélyeket a Védelmi Iroda adja ki a szervezeti egységek
vezetői által meghatározott személyek részére.
2. A kialakított parkolók nem őrzöttek, ezért a parkolás csak a tulajdonos felelősségére történhet. A
szabálytalanul, a forgalmat akadályozó módon parkoló gépjármű a területről kitiltásra, az engedélye visszavonásra kerül.
3. Minden létesítményben (telephelyek, klinikakertek stb.) biztosítani kell, hogy a területre be, illetve
onnan kihajtó gépjárművek csak ellenőrzött körülmények között mozogjanak. Ezeket a fela- datokat
a portai szolgálatok hajtják végre.
4. Az anyagszállító járművekről a portákon nyilvántartást kell vezetni. Ennek tartalmaznia kell a
gépjármű forgalmi rendszámát, a be- és kihajtás idejét, a bejövetel célját.
5. Az egyetemi épületeket övező kijelölt egyetemi használatú közterületi parkolókban csak a
megfelelő engedélyek birtokában lehet az egyetemi dolgozóknak parkolni. Az előírásokat megsértőkkel szemben a Közterület-felügyelet illetve a Rendőrség eljár, adott esetben a gépjárművet elszállítja, a tulajdonost feljelenti. A parkolási engedélyeket a Védelmi Iroda adja ki.
6. A parkolóhelyek körültekintő kialakítása során az alábbiakra kell különösen figyelmet fordíta- ni:

a tűzoltási felvonulási területeket, veszélyes övezeteket, földalatti és föld feletti tűzcsapokat, tűzvédelmi berendezéseket egyéb főelzárókat, gáz, víz és elektromos kapcsolószekrényeket szabadon kell hagyni,

vészkijáratokat, kapukat eltorlaszolni, a menekülési útvonalat leszűkíteni nem szabad,

az épületek, építmények és a parkoló gépkocsik között biztonságos távolságot kell tartani,

a parkolási rend helyi sajátosságaira.
7. Gépjárműforgalom csak a portaszolgálat ellenőrzése, illetve felügyelete mellett történhet. Ez lehet
közvetlen ellenőrzés illetve távoli pontról történő kontroll (biztonsági videó megfigyelő, elektronikus beléptető, és/vagy videó kaputelefon rendszer használatával). Anyagszállítás esetén a szervezeti egységnél rendszeresített nyilvántartásokat a meghatározott adattartalommal vezetni kell.
8. A gépkocsik parkolása csak a kijelölt (felfestett és/vagy táblával jelzett) helyeken engedélye- zett.
22.
Anyagok, eszközök ki- és beszállításának szabályai, csomagok ellenőrzése
1. Az Egyetem területén belül a különböző szervezeti egységek között, valamint a külső szerve- zek
által történő anyag és eszköz szállítások csak írásos engedéllyel, történhetnek.
2. Az anyagszállítást engedélyező okmányokat szigorúan számadás kötelezett nyomtatványként kell
nyilvántartani.
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3. A portaszolgálatok az írásos engedélyeket, bizonylatokat a szolgálati szabályzatnak megfelelő- en
kötelesek kezelni.
4. A be-, illetve kiszállítás során, ha a portai szolgálatok rendellenességet észlelnek, akkor a szál- lítást
le kell, hogy állítsák, és azonnal értesítik az illetékes egység vezetőjét.
5. Külső cég által történő anyag, eszköz, felszerelés beszállítása esetén, a külső cég köteles a portaszolgálatot tájékoztatni.
6.
A portai szolgálatok ezeket a szállítóleveleket külön gyűjtik és tárolják a kiszállításig.
7. A portaszolgálatok csomagellenőrzést csak az illetékes szervezeti egység vezetőjének utasításá- ra
hajthatnak végre. A csomagellenőrzést a lehetőséghez képest az ellenőrzött személy vezetője, vagy
az ellenőrzést elrendelő jelenlétében lehet végrehajtani. A csomagellenőrzés során az ellenőr- zést
végző portás az ellenőrzött csomagjába, táskájába nem nyúlhat bele. A tartalom ellenőrzéséhez a
csomag, a táska tartalmát tulajdonosával kell kipakoltatni.
8. Az Intézményből történő távozáskor a portaszolgálati dolgozó felszólítására mindenki (dolgo- zók,
hallgatók, látogatók) köteles csomagját megmutatni. Az ellenőrzés nem sértheti az illető személyiségi jogait.
9. Abban az esetben, ha olyan tárgyat találnak a távozni szándékozó személynél, amely nagy valószínűséggel a Szegedi Tudományegyetem tulajdona és eredetét hitelt érdemlően nem tudja bizonyítani, akkor azt vissza kell tartani és szakszerű, biztonságos megőrzéséről gondoskodni kell. Az
esetet haladéktalanul jelenteni kell a Központi Rendészeti Ügyeletre a szükséges intézkedéseket
megtétele céljából.
10.A portai szolgálat dolgozója, vagy az azzal megbízott személy jogosult annak ellenőrzésére, hogy a
rakományt szállító járművezetők jogosultsággal (engedéllyel) bírnak-e a szállítmány Egye- tem
területére történő be- és kiszállítására. A jogosultság nem kellő igazolása esetén a be-, illetve
kiszállítás megakadályozható. Az ellenőrzés alkalmával felmerült gyanús körülmény esetén a Központi Rendészeti Ügyeletet kell értesíteni, aki a helyszínre irányítja a Járőrszolgálat tagjait.
23.
Helyiségek, épületek zárása, kulcskezelés szabályai
1. A munkaidőn túl az épületeket, irodákat, és egyéb használaton kívüli helyiségeket zárva kell tartani.
2. A helyiségek kulcsait a zárva tartási idő alatt olyan helyen kell tárolni, ahol a megőrzésük biztosított, a kulcsok kiadása és visszavétele ellenőrzött körülmények között történhet. A megőrzésre leadott kulcsok tárolására zárható tároló szekrényt kell biztosítani a portákon.
3. A kulcsszekrényben szabadon tárolhatók azok a kulcsok, amelyek közforgalmú helyiségeket, illetve
nagyobb értékeket nem tartalmazó helyiségek lezárására szolgálnak.
4. Azokat a kulcsokat, amelyek fokozott biztonságot igénylő helyiségeket zárnak, kulcsdobozban,
illetve lezárt, aláírt borítékban kell a kulcsszekrényben elhelyezni.
5. Az adott épület, illetve intézmény tűzvédelmi megbízottja köteles gondoskodni, hogy az épület tűzkulcsát az adott portán meglegyenek. Tűzkulcsokat külön tűzkazettában kell tárolni, és csak tűz esetén lehet felhasználni.
6. A megőrzésre leadott kulcsokról, kulcskazettákról a tároló helyen naprakész nyilvántartást kell vezetni.
7. A kulcsokat és a kulcsdobozokat csak a felvételre jogosultaknak lehet kiadni aláírás ellenében, a
rendszeresített kulcskiadási füzetben. A kulcs felvételére nem jogosult személy részére csak az illetékes vezető írásos engedélye alapján lehet kulcsot kiadni.
8. Lezárt helyiséget - a rendkívüli eseteket leszámítva - csak a használója, illetve az ott elhelyezett
anyagokért és eszközökért felelős személyek nyithatnak fel.
A rendkívüli felnyitáskor minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza a felnyitást
engedélyező nevét, beosztását, a felnyitás és lezárás idejét, az okát, a helyiségből kivett, illetve be-
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tett anyagok, eszközök felsorolását. A jegyzőkönyv egy példányát a helyiség használójának kell átadni. A helyiség lezárása után a kulcsot borítékban lezárva, két személy által aláírva kell a tároló
helyen elhelyezni. Rendkívüli felnyitást csak a Járőr Szolgálat jelenlétében lehet végrehajtani.
9. A névjegyzékben szereplőkön kívül kulcs másnak nem adható ki. A tartalék kulcs csak rendkívüli
esetben használható. (tűz, robbanás stb.)
24.
Anyagok, eszközök kölcsönzése
1. Az Egyetem tulajdonát képező anyagokat, eszközöket, tárgyakat csak a szervezeti egység vezetője,
vagy gazdasági vezetője engedélyével, meghatározott időre lehet kölcsönadni. Kölcsönadott anyagok esetén a visszaszállítás idejét és az átvevő szervezet megnevezését pontosan le kell dokumentálni.
2. A kölcsönadott tárgyakról nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza a kölcsönadott tárgy egyértelmű azonosítására alkalmas adatait, a kölcsönadás idejét, a visszaadás határidejét, az engedélyező nevét, beosztását, valamint a kölcsönvevő adatait.
3. A kölcsönadott eszközről, tárgyról, anyagról a kiszállítás engedélyezésére, írásos engedélyt kell
kiállítani, amelynek tartalmaznia kell a visszaszállítás idejét és az átvevő szervezet megnevezését.
Az okmány egy példányát az átadónak kell őrizni az eszköz visszaszállításáig. A visszaszállításkor
az okmányon fel kell tüntetni az időpontot. Az okmányt csak ezután lehet irattárazni.
4. Az Egyetem tulajdonát képező eszközök azonban - indokolt esetben, a jogszabályi előírások betartásával - kölcsönadhatók. A kölcsönzéshez minden esetben előzetes írásbeli engedély szükséges. A
kérelem elbírálása és a térítési díj megállapítása a szervezeti egység vezetőjének feladata.
5. A kölcsönvett eszközök határidőre történő visszaszállítását a szervezeti egység vezetője köteles
minden alkalommal mennyiségileg és minőségileg is ellenőrizni. A kölcsönadott vagyontárgyak
ki- és visszaszállítása hivatalos árukísérő dokumentummal történik, amelyet a portások ellenőriznek.
25.
A dolgozók, hallgatók, tanulók, betegek, külső szervezetek tulajdonának védelmével
kapcsolatos szabályok
1. A dolgozók személyes ruházatának védelme érdekében a szervezeti egység biztonságosan zárható
öltözőszekrényeket köteles biztosítani.
2. Az öltözőket - amennyiben erre lehetőség van - kódzárral vagy a portához bekötött videó kaputelefonnal, és/vagy elektromos zárral célszerű felszerelni.
3. Gondoskodni kell az öltözők kulcsainak megbízható kezeléséről.
4. A munkáltatót felelősség terheli a munkavállalók munkahelyre bevitt tárgyaiban, dolgaiban bekövetkezett károkért. Azonban a munkáltatónak lehetősége van arra, hogy előírja, hogy a munkahelyre bevitt
dolgokat megőrzőben helyezzék el, valamint arra is, hogy a bevitt dolgokat bejelentse a munkavállaló.
Az Mt. egyértelműen leszögezi, hogy a munkába járáshoz, vagy a munkavégzéshez nem szükséges dolgok csak a munkáltató engedélyével vihetők be. Amennyiben ezeket a szabályokat megsérti a munkavállaló, akkor a munkáltató a bekövetkezett kárért csak szándékos károkozása esetén felel.
Ezért a kármegelőzés vonatkozásában a szervezeti egységek vezetői kötelesek megtiltani, korlátozni, vagy feltételekhez kötni a munkához nem szükséges dolgok munkahelyre való bevitelét.
5. A dolgozókat, hallgatókat, tanulókat, betegeket kötelesek írásban tájékoztatni arról, hogy az egyetem értékeikért felelősséget nem vállal, az értékek munkahelyen, öltözőkben, irodákban, kórtermekben történő tárolása az intézmény nyitottságából adódóan kockázatos.
A fenti tájékoztatókat a kritikus helyeken ki kell függeszteni.
Tudatosítani kell, hogy a személyi tulajdonuk megbízható védelme elsősorban önmaguk érdeke.
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6. A munkahelyeken meg kell határozni az értékek rövid időszakra történő tárolásának módját, és meg
kell teremteni a biztonságos tárolás feltételeit.
7. A klinikák osztályaira a hivatalos munkaidő, vagy munkaszüneti napokon ambuláns felvétel során
olyan egészségi állapotban lévő, a hozzátartozók kísérete nélkül érkező betegek értékeiről az adott
szervezetnek kell gondoskodni a biztonságos megőrzésről. Ha ezt az Intézet nem tudja megoldani,
akkor abban az esetben a Központi Rendészeti Ügyeletnek kell átadni megőrzésre az átvett értékeket. Az ügyeletes az érték átvételét, majd a következő munkanap kezdetén a visszaadást a Járőr
Szolgálat bevonásával hajtja végre. Az értékekről kétpéldányos jegyzéket kell készíteni, melyen a
személyi adatok, az átvett értékek részletes felsorolásának kell szerepelni, majd a jegyzéket aláírásával hitelesíti az átadó és átvevő.
8. Előadások, konferenciák és egyéb rendezvények alkalmával a szervező köteles gondoskodni az ideiglenes ruhatárak üzemeltetéséről.
9. Külső szervezetekkel történő szerződéskötés esetén, a megbízó köteles tájékoztatni a megbízottat az
egyetem területén betartandó vagyonvédelmi előírásokról, anyagok be-, és kiszállításáról, gépjárműforgalom, parkolás lehetőségéről, munkaidőn kívüli tevékenység végrehajtásáról stb.
Köteles tisztázni a munkavégzés során illetékes vezető nevét, elérhetőségét, a munkavégzés várható
időtartamát és pontos helyét, a munkavégzéshez elengedhetetlenül szükséges szállítójárművek típusát, rendszámát.
26.
Öltözőkre vonatkozó szabályok
1. Az Egyetem által biztosított öltözőhelyiségeket rendeltetésszerűen a higiéniai, a munkavédel- mi,
tűzvédelmi, a vagyonvédelmi, és az együttélési szabályoknak megfelelően kell igénybe venni.
2. Az öltözőkben és a fürdőhelyiségekben észlelt mindennemű rendellenességet, pl. károkozást
haladéktalanul jelezni kell az illetékes vezetőnek.
3.
A dolgozók csak a részükre kijelölt öltözőszekrényt használhatják.
4. A dolgozó felelős a számára biztosított öltözőszekrény megfelelő védelmet adó zárásáról, an- nak
tisztántartásáról.
27.
Talált tárgyak kezelése
1. A megtaláló - legyen az egyetemi dolgozó vagy idegen személy - a talált tárgyon tulajdonjogot nem
szerezhet.
2. A megtaláló a talált tárgyat köteles a portai szolgálatoknak haladéktalanul leadni. Ha a tulajdo- nos
a helyszínen tartózkodik, a talált tárgyat a tulajdonjog megfelelő igazolása után a tulajdonosnak
vissza kell adni.
3. Ha a tulajdonos a helyszínen nem található, de a lakcíme megállapítható, értesíteni kell és a
jelentkezése esetén a talált tárgyat megfelelő ellenőrzés után részére át kell adni.
4. A portai szolgálatok dolgozói kötelesek a részükre átadott talált tárgyat - erre a célra rendszeresített - másolattal ellátott, sorszámozott és hitelesített nyilvántartásba bevezetni. A nagyobb értéket
képviselő tárgyakat - legkésőbb a következő munkanap megkezdésekor - kötelesek a Védelmi Irodának átadni. Ez a szervezet hat hónapig őrzi a talált tárgyat. A meghatározott idő után a tárgy értékesítéséről, esetleges megsemmisítéséről a jogszabályoknak megfelelően intézkedik.
5. Az értékért, tárgyért jelentkezőnek közölni kell azonosítási adatait (név, lakcím, személyi igazolvány száma, telefon) majd igazolni tulajdonjogát (leírja az elvesztett tárgyat, annak súlyát, nagyságát, különös ismertető jelét, stb.) és ha ez megfelel a valóságnak, akkor visszaadható részére a
tárgy. Az átvevő sajátkezű aláírásával igazolja tulajdonának átvételét.
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28.
A pénzszállítás, tárolás, kezelés szabályai
1. A létesítménygazdálkodási igazgató felelős a fő-, és a házipénztárak megbízható védelmének biztosításáért, a pénz kezelésének, tárolásának, és szállításának részletes szabályozásáért.
2. A pénztárakban a pénzt vagy egyéb értéktárgynak minősülő eszközöket (értékpapír stb.) megfelelő
biztonságot adó, MABISZ által minősített fémtároló szekrényben szabad tárolni.
3. A szervezeteknél lévő kis összegek tárolása minden esetben pénztároló kazettában történhet.
4. A pénz tárolására szolgáló páncélszekrény kulcsok másodpéldányát az illetékes szervezeti egység
vezetője által meghatározott helyen és módon kell őrizni.
5. A pénztárak elektronikus és mechanikai védelméről a Védelmi Iroda bevonásával kell gondoskodni.
6. A pénztárakban tárolt összegek nagysága nem haladhatja meg a mindenkor érvényben lévő pénzkezelési szabályzatban előírt összeget.
7. A pénzszállítást a mindenkor érvényben lévő pénzkezelési szabályzat pénzszállításra vonatkozó
élőírásai szigorú betartásával kell végrehajtani. Összeghatártól függetlenül pénz csak gépjárművel
és rendészeti kíséréssel hajtható végre a Védelmi Iroda bevonásával.
29.
A kábítószernek minősülő anyagokkal kapcsolatos általános szabályok
1. Azoknál a szervezeti egységeknél, ahol a fenti jellegű gyógyszerek, anyagok beszerzése, táro- lása,
felhasználása történik, a tevékenység szabályos végzése érdekében írásban, kábítószer felelőst kell
megbízni.
2. A megbízásnak részletesen tartalmaznia kell a kábítószer felelős adatait, és az egyszemélyi
felelősségét.
3.
A fenti megbízás hiányában a felelősséget a szervezeti egység vezetője viseli.
4. A szakutasításokkal összhangban olyan dokumentációs hátteret kell kialakítani, amely biztosít- ja az
anyagmozgás nyomon követését, annak egy-egy fázisában az osztatlan felelősséget.
5. A fentieknek megfelelően minden esetben biztosítani kell az elzárhatóság, és a kizárólagos kezelés
feltételeit.
6.
A tároló hely ajtaját megfelelő szilárdságú és biztonsági zárral kell ellátni.
A helyiségben az anyagokat elkülönítve, lehetőleg páncél vagy fémszekrényben kell biztosítani.
30.
Eljárás ittas és kábult személlyel szemben, alkoholfogyasztásra vonatkozó szabályok
1. Az Egyetem intézményei területén az alkohol fogyasztása, tárolása, és protokolláris célra törté- nő
felhasználása, a Munkavédelmi Törvény, a Kollektív szerződés, az Egyetemi Munkavédelmi
Szabályzat vonatkozó pontjai szerint történhet.
2. Az alkoholszondás ellenőrzést a Munkavédelmi Szabályzat előírásainak megfelelően kell végrehajtani az adott szervezeti egység vezetőjének.
3. Kábítószeres befolyásoltság gyanúja esetén vagy más egyéb okok miatti rosszullét, kábultság
észlelése esetén a bódult személyt biztonságba kell helyezni, hogy se önmagában, se másban kárt ne
okozzon, az elsősegély nyújtás szabályai szerint kell ellátni, és a mentőket értesíteni.
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31.
Az alkoholszondás ellenőrzés szabályai
1. Ittasságra utaló, nyilvánvalóan látható jelek esetén a Szegedi Tudományegyetem alkalmazotta- inál
a szervezeti egység vezetője, hallgató esetében pedig az illetékes dékáni hivatalvezető vagy tanulmányi osztályvezető kérheti az alkoholszondás ellenőrzést.
2.
A vizsgálatnál jelen kell lenni az alábbi személyeknek:
 annak, aki kérte a vizsgálatot (szervezeti egység vezetője),
 a vizsgálatot végző vagyonvédelmi munkatárs, és/vagy a rendészeti tevékenységgel megbízott személyek (járőrszolgálat),
 a vizsgálandó személy.
3. A vizsgálat lebonyolításának módjáról tájékoztatni kell a vizsgálandó személyt, arról, hogy
alkoholszondás vizsgálat következik, amelyet joga van megtagadni.
4. A vizsgálatról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni kell a szondázás tényét, eredményét, vagy azt, hogy a vizsgálandó személy megtagadta a vizsgálatot. A jegyzőkönyvet a megtett
intézkedéssel, illetve felelősségre vonási javaslattal együtt kísérőlevéllel kell elküldeni az érintett
szervezeti egység vezetőjének.
5. A vizsgált személyt pozitív szondázási eredmény esetén tájékoztatni kell, hogy lehetősége van
véralkohol vizsgálatra is. Ilyen esetben a szervezeti egység vezetője, illetve a rendészeti tevékenységgel megbízott személy köteles a vizsgálat érdekében intézkedni.
Eljárás ittas és bódult személlyel szemben
1. Az Egyetemen a munka és az oktatási folyamat zavartalansága érdekében alkohol, vagy bódultságot okozó szer fogyasztása, illetve használata tilos. Az egyetem területén ittas, bódult
személy munkát nem végezhet.
2. Amennyiben az ittasságot a munkahelyen állapítják meg, az egység vezetőjének a dolgozót a
munkavégzés alól fel kell függeszteni.
3. Az ittas vagy bódult dolgozó ellen fegyelmi eljárást kell kezdeményezni, erre a közvetlen felettese az illetékes.
Megelőzés és felderítés céljából időszakos alkoholszondás ellenőrzést lehet folytatni. Az alkoholszondás vizsgálatot a szabályoknak megfelelően kell elvégezni, a vizsgálatról jegyzőkönyvet kell felvenni.
Teendők kábítószer (drog) használatára utaló jelek esetén
1. A kábítószer (drog) használatára utaló jel felfedezése esetén értesíteni kell
 az illetékes szervezeti egység vezetőjét,
 a védelmi iroda vezetőjét,
 és a rendőrséget.
2. A Büntető Törvénykönyv szerint büntetendő a kábítószer termesztése, előállítása, megszerzése,
tartása, az országba való behozatala vagy onnan való kivitele, kínálása, átadása, forgalomba
hozatala és a kábítószerrel való kereskedés.
3. Kábítószer használatára, fogyasztására utaló jelekkel, anyagmaradványokkal bárki, de elsősorban a takarító személyzet, portások, találkozhatnak. Általában mosdó és illemhelyeken, illetve
ritkán használt helyiségekben, valamilyen rendezvény alatt vagy rendezvényt követően.
4. A kábítószer felismerhetőségének jellemzői elsősorban a színe (általában fehér, fekete vagy
barna valamilyen árnyalata) és előfordulási formái a kristályos, a darabos és a por alak. A kábítószert felszippanthatják, cigarettaként elszívhatják, injekciós tűvel beadhatják, valamint tabletta vagy kapszula formájában bevehetik.
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5. Felhasználási módjukból fakadóan a kábítószer használatára utaló jelek a következők lehetnek:
tabletták vagy kapszulák elszórva, injekciós fecskendő, üres ampulla, vályúformába összehajtott alufólia, cigarettacsikk, illetve a fentiekben említett színű és állagú anyagok maradványai.
6. Külön említendő az „LSD", melynek megjelenési formái bélyeg, matrica, nyalóka vagy zacskós cukorka, illetve az amfetamin származékokat, amelyek az ún. gyorsító tabletták (SPEED,
EXTASY stb.)
7. A fent említett anyagokat áruló (terjesztő) vagy fogyasztó személy észlelése esetén a rendőrséget azonnal értesíteni kell, lehetőleg oly módon, hogy az illető ezt ne vegye észre és a helyszínről az intézkedésig ne távozzon. Tényleges tettenérés esetén, amennyiben az elkövető az egyetem területén tartózkodik, a portás a rendőrség kiérkezéséig az elkövetőt arányos mérvű testi
kényszer alkalmazásával visszatarthatja.
32.
Rendezvények biztosítása

1. Az Egyetemen a szokásos oktatási, kutatási, gyógyítási és egyéb munkavégzésre irányuló tevékenységtől eltérő, eseti, vagy periodikus jelleggel ismétlődő, több személyt (kisebb-nagyobb csoportokat, tömegeket) mozgósító, az Egyetem területén megszervezett eseményt, külön az alábbi szempontokat figyelembe véve kell lebonyolítani.
2. A rendezvény zavartalan lebonyolítása, az eseményen résztvevők személy és vagyonbiztonsága
érdekében a helyi körülményekre kell alkalmazni a rendezvény biztosítás általános intézkedéseit,
szabályait.
3. A rendezvény biztosítás célja:
 a rendezvény zavartalanságának biztosítása,
 a rendbontásra irányuló törekvések megakadályozása,
 a rendbontást előidéző személyek kiszűrése és rendőri szervekkel együttműködve ezek kiemelése,
 az illetéktelen személyek távol tartása,
 a rendezvényen megjelenő egyetemi vezetők testi épségének biztosítása,
 az egyetem ingó-, és ingatlan vagyonának védelme.
4. A rendezvények zavartalanságának biztosításáért és minden szempontból zökkenőmentes lebonyolításért a szervező a felelős.
5. A szokásos napirendtől eltérő rendezvényt minden esetben egyeztetni kell a terület felügyeletével
megbízott vezetővel, illetve a Védelmi Irodának be kell jelenteni
6. Olyan rendezvények esetében, amelyek megtartásához külön rendőrségi vagy egyéb hatósági engedélyek szükségesek (pl. az adott létesítmény felszereltségével kapcsolatban állapíthat meg feltételeket az államigazgatási szerv, Rendőrség, Katasztrófavédelem stb.), ezen engedélyek beszerzéséért a
szervező a felelős.
7. A szervezés szakaszában gondoskodni kell arról, hogy a meghívottak és a rendezvényen jogosan
résztvevők a helyszínre akadálytalanul eljussanak, értékeiket (ruházat, gépkocsi) biztonságos helyen
tárolhassák.
8. A klinikai területeken rendezvény megtartásához a Klinikai Központ elnöke vagy az általa kijelölt
személy adhat engedélyt.
9. Az Egyetem területén megrendezett, minden órarenden kívüli rendezvényt be kell jelenteni a központi rendészeti ügyeletnek (ez vonatkozik a Hallgatói Önkormányzat rendezvényeire is).
A belső rendezvények szervezése a rendező szervezeti egység, a rendezvények biztosítása pedig a
Védelmi Iroda feladata. Indokolt esetben (pl. ha a rendezvény nem az Egyetem szervezésében zajlik) a biztosítási feladatok ellátására őrző-védő szervezet is igénybe vehető. A munkájuk szakmai
ellenőrzését a létesítménygazdálkodási igazgató a védelmi iroda vezetőjének útján gyakorolja.
10. Az őrzésvédelmi tevékenységet egyedi szerződés alapján, meghatározott módon és feltételek- kel
láthatja el külső vállalkozó szervezet.
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11. A szerződésnek tartalmaznia kell a rendezvény biztosításával kapcsolatos feladatokat is (rendészeti, tűzvédelmi, technikai-műszaki felügyelet, gépjárműforgalom, parkolás stb.). A szerződésnek
tartalmaznia kell a mindkét részről felügyeletet ellátó személyek nevét is. Ezen személyek adatait,
elérhetőségeit a rendezvény szervezője köteles a rendezvény megelőzően írásban a Védelmi Iroda
rendelkezésére bocsátani.
12. 100 főt meghaladó rendezvényen kötelező a rendészeti és a műszaki ügyelet (pl.: vil- lanyszerelő).
Feladatuk rendezvény zavartalan lebonyolítása érdekében a jelen utasítások betarttatá- sa.
Díjazásukat a rendező köteles biztosítani.
33.
Káresetekkel kapcsolatos eljárás
1. Az Egyetem vonatkozásában kárnak minősül a lopás, sikkasztás, csalás, gépkocsi kár, géptörés, tűz,
villámcsapás, viharkár, bármely tárgy megrongálódása, különböző eljárások anyagelszámolás, leltározás során megállapított vagyon csökkenés.
2. Valamennyi egyetemi dolgozó kötelessége, hogy azonnal jelentse a felelős vezetőjének, illetve a
központi rendészeti ügyeletnek az előbb meghatározott károk bekövetkezését, vagy erre irányuló
elkövetést, illetve, ha a károkozás előkészülete hitelt érdemlően tudomására jut.
3. Káresemény bekövetkezését követően a szervezeti egység vezetőjének valamint a Védelmi Iroda
helyszínen szolgálatot ellátó munkatársának haladéktalanul tisztáznia kell a káresetre vonatkozó
tényállást, az elkövetők személyét, az elkövetés körülményeit. Biztosítani kell a helyszínt, a különböző nyomozati cselekmények elvégzése céljából.
A vizsgálatról jegyzőkönyvet kell felvenni.
4. Amennyiben a kárt okozó cselekményt ismeretlen személy követte el és feljelentési kötelezettség
áll fenn, vagy annak megtétele egyébként indokolt, a rendőrségi szervet az eljáró Védelmi Iroda
központi rendészeti ügyeletesének illetve a károsult szervezet vezetőjének kell telefonon értesíteni.
5. A meghatározott belső vizsgálatot úgy kell lefolytatni, hogy az alkalmas legyen arra, hogy az Egyetemi, és személyi tulajdon megsértése tárgyában eljáró felelősségre vonási jogkört gyakorló a szükséges határozatot meghozhassa.
6. A rendőrségi írásos feljelentést a Védelmi Iroda készíti elő, és a létesítménygazdálkodási igazgató
írja alá.
7. A dolgozók, hallgatók, tanulók, és a betegek személyi (magán) tulajdonában keletkező károk esetén
a károsult jogosult a feljelentés megtételére.
34.
Rendkívüli eseményekkel kapcsolatos feladatok
1. Rendkívüli eseménynek kell tekinteni az Egyetem és a szervezeti egységei működését súlyosan
akadályozó, vagy megbénító magatartásokat, illetve személyek életének, testi épségének veszélyeztetését, súlyos anyagi kár bekövetkezésének lehetőségét, vagy ezek tényleges bekövetkezését.
2. Vagyonvédelmi vonatkozásban rendkívüli eseménynek minősül:
 Minden olyan károkozás, amelynél a kárérték becsült nagysága a 200.000 Ft-ot megha- ladja,
jelentős kulturális érték esetén a kár nagyságától függetlenül minden károkozás.

Az Egyetem területén történt fegyverhasználat.
 Az Egyetem területén a szervezeti egységeknél kiépített elektronikai vagyonvédelmi
rendszerek megrongálása.
 Az Egyetem területén tartózkodó személyek életének, testi épségének veszélyeztetése
(személyre irányuló támadás, rablás, garázdaság, bombariadó, túszejtés).

Az Egyetemet érintő tüntetések, demonstrációk.
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3. A fenti esetekben az adott szervezeti egység vezetője telefonon köteles munkaidő alatt az Egyetem
létesítménygazdálkodási igazgatóját, és a Védelmi Irodát értesíteni. Munkaidő után a Központi
Rendészeti Ügyletet kell az 5863-as telefonszámon értesíteni.
4. Minden rendkívüli eseményt létesítménygazdálkodási igazgató köteles a rektor és a kancellár felé
telefonon, illetve írásban bejelenteni.
5. A jelentésnek tartalmaznia kell:

Az intézmény megnevezését, a jelentést adó nevét és beosztását,

a rendkívüli esemény megnevezését, helyét és időpontját,

a feltételezett keletkezési okot,

a keletkezett kár becsült értékét,

az intézmény által megtett intézkedéseket.
6. Az esemény bekövetkezését követő 24 órán belül, továbbá a következmények felszámolása után írásbeli
jelentést kell küldeni a létesítménygazdálkodási igazgatónak. Az adott intézmény vezetője köte- les
gondoskodni arról, hogy minden portaszolgálat el legyen látva olyan névsorral, amely tartalmazza azon
személyek nevét, beosztását és telefonszámát, akiket rendkívüli esetben (tűz, katasztrófa stb.) haladéktalanul értesíteni kell (a névjegyzék fontossági sorrendben jelölje meg a kiértesítendőket).
35.
Eljárás bombariadó esetén
1. Bombariadó esetén alapvető követelmény, hogy az Egyetem valamennyi érintett közalkalmazottja,
hallgatója a vészhelyzetben is őrizze meg nyugalmát, segítse elő a vészhelyzet ellátásában résztvevők munkáját.
2. A fenyegető tartamú értesítés az Egyetemre telefonon, faxon, levélben vagy elektronikus úton (email) érkezhet.
3. A fenyegető értesítést annak észlelője (átvevője) köteles azonnal telefonon (házi vonalon vagy mobiltelefonon) jelenteni a Központi Rendészeti Ügyeletre, vagy a védelmi irodavezető felé.
4. A bejelentés során az észlelőnek közölnie kell:
 a nevét, és telefonszámát,
 a fenyegetés időpontját,
 a fenyegetés tartalmát,
 az egyéb benyomásokat, telefonáló esetén (hangja, kiejtése stb.)
5. A fenyegetés bejelentése után a következők szerint kell eljárni:
 értesíti a rendészeti tevékenységgel megbízott személyt, (a Védelmi Iroda vezetőjét) és a területileg illetékes szervezeti egység vezetőjét is tájékoztatja a bejelentésről;
 a fenyegető bejelentést közli az illetékes hatósággal (telefonon bejelenti a rendőrségnek);
 Az ügyről és a hatósági intézkedésről tájékoztatja a létesítménygazdálkodási igazgatót, aki erről
jelentést tesz a rektornak és a kancellárnak;
 rendészeti tevékenységgel megbízott személy, a b), illetve c) pontokban felsoroltak tájékoztatása után az illetékes hatóság intézkedése szerint;
 intézkedik az épület(ek) kiürítéséről.
 elrendeli az épület(ek) biztosítását;
6. A bombariadó elrendelése és az épület(ek) kiürítése:
A bombariadót a rendészeti tevékenységgel megbízott személy, a rektor, a kancellár illetve a gazdasági
szervezet főigazgatója tudtával a rendőrség rendeli el. A riadót a rendészeti tevékenységgel megbízott személy telefonon közli a szervezeti egységek (intézetek, osztályok stb.) vezetőivel, illetve helyettesükkel, vagy akadályoztatásuk esetén az érintett szervezeti egységek adminisztrációjával.
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7. A riadó közlésével egyidejűleg a következőkről kell intézkedni:
 Az érintett szervezeti egység közalkalmazottai és az oktatásban az adott időpontban résztvevő
hallgatók azonnal hagyják el az épületet és környékét.
 A helyiségeket (az előadó- és szemináriumi termek kivételével) be kell zárni és a kulcsokat le
kell adni arra a portára, ahol ezeket különben is őrzik.
 A Védelmi Iroda a fenti intézkedéssel egyidejűleg megnyit minden addig lezárt, használaton
kívüli kijáratot is, és azokat egy-egy portással, vagy más megbízott személlyel biztosítja.
8. A bombariadó alatti hatósági ellenőrzés lebonyolítása, a bombariadó leállítása
 A bombariadó elrendelése és az épület kiürítése után, illetve a rendőrség megérkezésekor a
rendészeti tevékenységgel megbízott személy a gondnok-portás, elkísérik a rendőröket (tűzszerészeket) az épület/ek helyiségeinek átvizsgálására. Az egyes helyiségeket a portás nyitja ki,
majd ellenőrzés után visszazárja.
 Amennyiben az ellenőrzés befejezése után a hatóság erre engedélyt ad, a bombariadót meg kell
szüntetni. Munkaidő után a portás köteles ellenőrizni, hogy valamennyi helyiség zárva van-e.
Munkaidő alatt értesítik az érintetteket arról, hogy folytathatják a munkájukat, illetve az oktatást. A helyiségek kulcsát ilyen esetben azon a portán vehetik fel, ahol leadták.
36.
Záró rendelkezések
1. Jelen szabályzatot a Szenátus 2015. év december hó 21. napján hozott 244/2015. számú SZ-határozatával elfogadta.
2. Jelen szabályzat a kihirdetéssel lép hatályba. Kihirdetésnek minősül az Egyetem központi honlapján
történő közzététel (www.u-szeged.hu/szabalyzatok) Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.
3. A Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzatot át kell adni minden érintett számára (igazolható módon), aki a feladatok végrehajtását munkakörénél fogva ellenőrizni köteles.
4. A Szabályzatot állandóan hozzáférhető helyen kell tartani és szükség esetén az arra illetékes, eljáró
személy rendelkezésére kell bocsátani.
5. A Szabályzatot mindenkor naprakész állapotban kell tartani, a bekövetkezett változások esetén az
egyetem igazgatásszervezési és szolgáltatási főigazgatója köteles kiegészíteni vagy módosítani, illetve új szabályzatot készíttetni és kiadni.
6. A Szabályzatban foglaltak be nem tartása, illetve megszegése fegyelmi, szabálysértési, polgári, büntető vagy egyéb eljárást von maga után.

Dr. Szabó Gábor s.k.
rektor

Dr. Dömötör Máté s.k.
a kancellár helyett
általános jogkörrel eljáró
igazgatásszervezési és szolgáltatási főigazgató
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Vagyongazdálkodási Szabályzat

PREAMBULUM
A jelen szabályzat célja, hogy a Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem), mint Vagyonkezelő feladatai ellátásának és működési feltételeinek biztosítása érdekében elősegítse az állami vagyonnal való szakszerű vagyongazdálkodást, az állami vagyon hatékony és gazdaságos működtetését,
állagának védelmét, értékének megőrzését, illetve gyarapítását, az egyetemi feladatok ellátásához ideiglenesen vagy véglegesen nem szükséges vagyon hasznosítását, értékesítését. Szabályozza továbbá az
intézményi részesedéssel működő gazdálkodó szervezetekben való részvétel vagyongazdálkodását.
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
I.1. A szabályzat jogszabályi háttere
 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.)
 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról (Nvtv.)
– 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról (Nftv.)
– 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról (Vtv.)
– 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről (Áhsz.)
– 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
– 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról (Vhr.)
– 7/1996. (VII. 9.) MKM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi XCCVIII. törvény végrehajtásáról
I.2. Szabályzat hatálya
A Szabályzat hatálya kiterjed Egyetem kezelésében lévő ingatlanokra (épületekre, építményekre,
azok helyiségeire, létesítményeire), valamint eszközeire, a feladatainak ellátása érdekében használatában lévő állami vagyonra, intézményi társaságaira.
A vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, a munkáltató által a munkavállalónak adott lakáskölcsönök, a készletek, követelések, pénzeszközök és kötelezettségek tekintetében más érvényben lévő szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni.
Jelen szabályzatot a Gazdálkodási Szabályzat és a Kötelezettségvállalási Szabályzat rendelkezéseivel együttesen kell alkalmazni.
I.3. A nemzeti és az állami vagyon
Az állam tulajdona nemzeti vagyon. A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő, az állam mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló,
átlátható, hatékony és költséghatékony működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása.
Állami vagyonnak minősül:
a) az állami tulajdonban lévő dolog, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erő,
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó mindazon vagyon, mely vonatkozásában a törvény az állam
kizárólagos tulajdonjogát nevesíti,
c) az állami tulajdonban lévő tagsági jogviszonyt megtestesítő értékpapír, illetve az államot megillető egyéb tagsági részesedés,
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d) államot megillető olyan immateriális, vagyoni értékkel rendelkező jogosultság, melyet jogszabály vagyon értékű jogként nevesít.
e) az állam tulajdonában lévő pénzügyi eszközök
Nemzeti vagyonnal kapcsolatos jogviták eldöntésére választott bíróság nem köthető ki.
I.4. Egyetem, mint Vagyonkezelő
Vagyonkezelői jog jogszabályban meghatározott kivétellel vagyonkezelési szerződéssel jön létre.
Ingatlan tekintetében vagyonkezelői jog az ingatlan-nyilvántartásba a vagyonkezelési szerződés
megkötéséig, annak módosításáig nem jegyezhető be.
A vagyonkezelőt jogszabály vagy vagyonkezelési szerződés eltérő rendelkezésének hiányában
megilletik a tulajdonos jogai és terhelik a tulajdonos kötelezettségei azzal, hogy
a)
b)
c)
d)
e)

vagyont nem idegenítheti el, nem terhelheti meg,
vagyont biztosítékul nem adhatja,
vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet,
vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át és nem terhelheti meg
polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi hozzájárulást a vagyonkezelésben lévő nemzeti vagyonra vonatkozóan hatósági és bírósági eljárásban nem adhat

A vagyon megterhelésének tilalma nem vonatkozik a jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra
közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, vezetékjog,
vagy ugyanezen okból alapított szolgalom, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével.
A nemzeti vagyon vonatkozásában osztott tulajdon létesítésére az állami vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó szabályok szerinti értékesítési eljárási szabályokat kell alkalmazni a Ptk. szerinti, a földtulajdonos és az építkező között kötött megállapodás létrehozása, valamint a hozzá
kapcsoló földhasználati jog alapítása tekintetében. A földhasználati jogért a föld forgalmi értékéhez viszonyított arányos ellenértéket kell fizetni.
Az Egyetem vagyonát az alapító okiratban meghatározott feladatainak ellátásához használhatja, a
vagyonkezelési szerződésben meghatározott célnak megfelelően.
Közérdekből nyilvános minden, az állami vagyonnal való gazdálkodásra és az azzal való rendelkezésre vonatkozó közérdekű adatnak nem minősülő adat. Külön törvény az adat megismerhetőségét korlátozhatja. Az Egyetem a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerint közfeladatot ellátó szervnek minősül.
Az Nvtv, a Vtv. és a Vhr. rendelkezéseinek megsértésével kötött szerződés semmis.
I.5. Vagyonkezelési szerződés
A közfeladatok teljesítése érdekében, az állami vagyon hatékony működtetése, állagának védelme,
értékének megőrzése, illetve gyarapítása céljából, az Egyetem vagyonkezelésében álló vagyonnal
kapcsolatos szakszerű vagyongazdálkodása érdekében az MNV Zrt. és az Egyetem között vagyonkezelési szerződés jött létre 2009. 08. 17. napján.
Az Egyetem, mint vagyonkezelői jog jogosultja a vagyont rendeltetésének, a szerződésnek, továbbá a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a közvagyont használó személytől elvárható
gondossággal, a szerződésben szabályozottak szerint birtokolhatja, használhatja, és szedheti annak
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hasznait. Köteles a kezelt vagyon értékét megőrizni, azt rendeltetésszerűen használni, viseli a vagyonkezelt eszközzel összefüggő közterheket, biztosítja annak működését, fenntartását, elvégzi a
szükséges karbantartást, javítást, felújítást, állagvédelmet.
A vagyonkezelt ingatlanok üzemeltetésével összefüggő költségek viselése, közüzemi díjak megfizetése az Egyetemet terhelik, ezen költségeket az Egyetem nem háríthatja át az MNV Zrt.-re.
Az ingatlanokhoz kapcsolódó közüzemi szerződéseket az Egyetem köteles megkötni.
Az Egyetem köteles a kezelt vagyonra vonatkozó jogszabályokat, szabványokat, hatósági, szakhatósági és műszaki előírásokat betartani, az állag- környezetvédelem, kulturális örökségvédelem, a
természeti területek védelme során, valamint minden a használatból eredő egyéb esetben. A vagyonkezelési szerződésben rögzíteni kell az érintett vagyonelem esetleges védettségét, illetve a
Natura 2000 területének a minősítését, rendeltetését és a vagyonkezelő ehhez kapcsolódó kötelezettségét.
A vagyonkezelő felelős minden olyan kárért, ami a rendeltetésellenes, vagy vagyonkezelési szerződés ellenes használat következménye, kivéve, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy adott helyzetben az állami vagyon kezelőjétől elvárható.
A vagyonkezelésébe adott vagyont megterhelni, arra vételi, elővásárlási, visszavásárlási jogot, zálogjogot, haszonélvezeti jogot alapítani kizárólag az MNV Zrt. jogosult.
A vagyonkezelési szerződés hatálya nem terjed ki az NFA-ba (Nemzeti Földalapkezelő Szervezet) tartozó ingatlanokra, valamint annak alrészletére.
I.6. Vagyongazdálkodási terv
Az Egyetemnek vagyongazdálkodási tervet kell készítenie, melyet a Fenntartó egyetértésével a
Szenátus fogad el.
Az Egyetem vagyongazdálkodására különösen a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás elveit és
feltételrendszerét meghatározó jogszabályok, az Nftv. rendelkezései és a vagyonkezelési szerződés előírásai az irányadóak.
A vagyongazdálkodási tervnek az adott évre vonatkozó beruházási tervet, azok várható kiadásait,
értékesítési tervet tartalmazni kell.
I.7. Intézményfejlesztési terv
Az Egyetem az intézményfejlesztési tervének keretei között látja el fejlesztési feladatait.
Az Egyetem intézményfejlesztési tervében kell meghatározni a fejlesztéssel, a fenntartó által a felsőoktatási intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon hasznosításával, megóvásával, elidegenítéssel kapcsolatos elképzeléseket, a várható bevételeket és kiadásokat. Az Egyetem az intézményfejlesztési terv keretei között látja el a fejlesztési feladatait.
A VAGYONKEZELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
II. A VAGYONKEZELŐI JOG ÁTRUHÁZÁSA
Központi költségvetési szervek a vagyonkezelési szerződésben foglalt jogokat és kötelezettségeket
az ingatlanokra vonatkozó jogok és kötelezettségek kivételével egymás között szerződéssel átruházhatják, új vagyonkezelő a régi helyébe lép (szerződéses jogutódlás).
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Ingatlan vagyonkezelői jog harmadik személyre csak az MNV Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulásával ruházható át. Az Egyetem a vagyonkezelői jog átruházására irányuló szándékát - részletes
indoklással és felügyeleti szervi hozzájárulással együtt - írásban köteles benyújtani az MNV Zrt.
részére a hozzájárulás előzetes megadása, valamint a szerződés módosítása céljából. Az eredeti
vagyonkezelési jogviszony ilyen esetben megszűnik, az eredeti vagyonkezelő pedig köteles a kezelt vagyonnal az általános szabályok szerint elszámolni.
Az Egyetem a rendelkezésére bocsátott nemzeti vagyonnal az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
előzetes hozzájárulásával beruházást indíthat és részt vehet beruházás közös megvalósításában.
Az Egyetem a vagyonkezelésében lévő állami vagyon tulajdonjogát saját hatáskörben, a magyar
állam nevében, az állami vagyon értékesítésére vonatkozó általános rendelkezések betartásával, a
valós piaci értéknek megfelelő ellenértéke fejében, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter előzetes hozzájárulásával átruházhatja. Ingatlan átruházása esetén az ingatlan fekvése szerinti
települési önkormányzat elővásárlási jogának biztosításával történhet.
Az Egyetem kezelésében lévő állami vagyonba tartozó ingatlanok átruházásából származó bevételnek, az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyásával a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú ingatlanok állagmegóvási, felújítási, beruházási - beleértve a korábban kötött szerződés szerinti célra
használhatja fel.
Az állami felsőoktatási intézmény rendelkezésére bocsátott nemzeti vagyont az állami vagyonról
vezetett vagyonnyilvántartásban nyilván kell tartani, ennek érdekében a felsőoktatási intézményt
külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli.
III. INGATLANGAZDÁLKODÁS
III.1. Területgazdálkodás
A területgazdálkodás során egyetemi kapacitást elsődlegesen vagyonkezelt ingatlan keretében kell
kielégíteni.
Az Egyetem a működéséhez szükséges állami vagyon összetételét és mértékét az állami vagyon
használatát biztosító szerződés megkötése előtt, illetve folyamatosan köteles közölni az MNV Zrtvel, a vagyonkezelési szerződés előírásainak megfelelően. Az állam a teherbíró képességeihez
igazodva, a társadalmi szükségletek, a célszerűség és a gazdaságosság szempontjai figyelembe vételével elégíti ki a kapacitásigényt.
III.2. Az állami vagyon hasznosítása
Az Egyetem a kezelt vagyon rendeltetésének, a vagyonkezelési szerződésnek, továbbá a rendes
gazdálkodás követelményeinek megfelelően az állami vagyont birtokolhatja, használhatja, hasznait szedheti.
Az állami vagyon hasznosítására kötött szerződések elsődleges célja az állami vagyon hatékony
működtetése, állagának védelme, értékének megőrzése, illetve gyarapítása, az állami és közfeladatok ellátásának elősegítése. Erre tekintettel a vagyon hasznosításának átengedésére csak olyan
szerződést köthet, amely fentebb felsorolt célokat, a vagyon pénzügyileg és gazdaságilag minél
előnyösebb hasznosítását szem előtt tartva, a várható bevétel, megtakarítás vagy más előny alapján
a lehető legkedvezőbb.
Az ingatlanhasznosítási megállapodások rendelkezéseit a vagyonkezelőt megillető más jog gyakorlásának harmadik személyre történő átengedése esetében is alkalmazni kell.
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Amennyiben az állami vagyon használatára irányuló valamely szerződés vételi jogot is biztosít a
használati jog jogosultja számára, akkor a használati jog átengedése az állami vagyon értékesítésére vonatkozó szabályok szerint történhet.
III.2.1. Ingatlan hasznosítási megállapodások
Egyetem az általa kezelt állami ingatlant érintően harmadik személlyel használati megállapodást
köthet.
Hasznosítási megállapodások különösen:
 bérleti
 haszonbérleti
 vagyonkezelési
 megbízási
 haszonélvezeti jogot alapító szerződések.
Nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó megállapodás csak átlátható szervezettel (vagy természetes személlyel) köthető, erről a szerződő félnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell. Valótlan tartalmú nyilatkozat alapján megkötött szerződés semmis. A használónak a nemzeti vagyonról szóló törvény 11.§ (11) bekezdésében foglaltakról nyilatkozni szükséges, a bérlőt a nemzeti
vagyonról szóló törvény 11.§ (12) bekezdésében foglaltakról tájékoztatni szükséges.
Nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben adható használatba.
A bérbeadás lebonyolításának rendjét, az érvényesítendő bérleti díjak és energia költségek számításának módját a Gazdasági Szervezetnek szabályoznia szükséges. A szabályozás során az egységvezetők iránymutatásait figyelembe kell venni. Bérleti szerződés a Létesítménygazdálkodási
Igazgatóság jóváhagyásával, 1 évet meghaladó vagy határozatlan időtartamú szerződés csak az
Egyetem Gazdasági Szervezet Főigazgatójának jóváhagyásával köthető. A kötelezettségvállalás és
ellenjegyzés rendjét a bérleti szerződések vonatkozásában külön szabályozni szükséges. A szerződések esetében törekedni kell az energiamérést szolgáló almérő felszerelésére annak megalapozottsága esetében. Ennek tényét a szerződésben rögzíteni kell.
A bérbeadás során a bérlő részére elővásárlási és előbérleti jog nem engedhető, a bérleti szerződésekben a felmondási idő nem lehet több, mint amit a Vagyonkezelési szerződés az Egyetem részére szabályoz. Szabályozás hiányában annak mértékét úgy kell meghatározni, hogy az egyetemi
kapacitási igény kielégítését, értékesítést ne akadályozza. Jogszabályi eltérő rendelkezés hiányában a hasznosítási szerződésekben minden esetben ki kell kötni a rendes felmondás jogát a fennálló vagyonkezelői jog megszűnése esetére.
Hasznosítási szerződést írásba kell foglalni. A használat átengedése, a fent meghatározott kivétellel csak visszterhes szerződés alapján történhet.
A bérleti szerződéseket a bérleti jogviszony kezdetét megelőzően kell megkötni, és egy eredeti
példányt haladéktalanul továbbítani a Létesítménygazdálkodási Igazgatóság felé.
A szerződés késedelmes továbbítása miatti számla kiállításából adódó, ÁFA határidőn túli bevallásából és befizetéséből eredő pótlék (késedelmi vagy önellenőrzési) összege a szervezeti egységet
terheli.
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Ingatlan használatba adása esetén, az erre vonatkozó szerződésben ki kell kötni a használó kárfelelősségét. Ha a használó a vagyonban kárt okoz, az Egyetem köteles az okozott kárt megtéríttetni
vagy a károkozás előtti állapot helyreállítását követelni, de az Egyetem a használó magatartásáért,
mint sajátjáért felel.
Hasznosítási szerződésben a hasznosítónak nyilatkoznia kell, hogy hozzájárul ahhoz, hogy amenynyiben a jogviszonyba az MNV Zrt., mint tulajdonosi joggyakorló jogszabály erejénél fogva belép, úgy a hasznosítási szerződés hasznosításba adói pozícióját szerződés átruházási jogcímen
harmadik személy részére az MNV Zrt. átruházhassa.
Állami tulajdonában álló, lakásnak minősülő ingatlanok bérbeadására vonatkozó eljárások tekintetében a külön jogszabályban foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell. A szolgálati lakások bérleti díjának meghatározása esetében alkalmazandó elveket külön szabályzat rendezi.
Gazdasági társaság, gazdálkodó szervezet, civil szervezet (egyesület, alapítvány) egyetemi ingatlant székhelyéül, telephelyéül, fióktelephelyéül bejelenteni, az Egyetem Rektorának és Kancellárjának jóváhagyó nyilatkozatával és az ezt megalapozó megállapodás megkötésével lehetséges. A
hozzájárulásról nyilvántartást szükséges vezetni a Létesítménygazdálkodási Igazgatóságon.
Az egyetemi ingatlanokkal kapcsolatban megkötött bérleti szerződéseket a Létesítménygazdálkodási Igazgatóság tartja nyilván, melyhez a megkötött és szabályszerűen ellenjegyzett érvényes
szerződések egy eredeti példánya az irattárban megőrzésre kerül. A szerződés központi nyilvántartásba vétele a számlakibocsátás előfeltétele.
III.2.2. Versenyeztetés
Hasznosítási szerződést elsődlegesen versenyeztetés útján történt eljárás során nyertes személlyel
kell kötni. A versenyeztetési kötelezettség a határozott időre kötött szerződések meghosszabbítása
esetén is fennáll. Törvényben meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyont hasznosítani csak
versenyeztetés útján az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére lehetséges.
Állami vagyon használatát biztosító szerződés nyilvános, kivételesen indokolt esetben zártkörű
versenyeztetés útján köthető.
III.2.3. Versenyeztetés mellőzése
Mellőzhető a versenyeztetés, ha a hasznosító
a) államháztartás körébe tartozó szervezet,
b) jogszabályban előírt állami, vagy önkormányzati feladatot ellátó gazdálkodó szervezet,
c) legalább többségi állami részesedéssel működő gazdálkodó szervezet,
d) az Egyetem vagyonkezelésében lévő lakások tekintetében az intézménnyel foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyban álló személyek javára történik
e) határozott időre kötendő szerződés időtartama a 90 napot nem haladja meg,
f) jogszabály rendelkezései, vagy a használat átengedésének egyéb körülményei a lehetséges
hasznosító személyének megválasztását olyan jelentős módon, vagy mértékben korlátozzák,
hogy a versenyeztetésből származó előnyök nem biztosíthatók,
g) ha társadalom-, fejlesztéspolitikai vagy egyéb szempontok szerinti közérdekű cél érdekében,
az adott ügylet megvalósítása kiemelten indokolt, és a kormány erre figyelemmel nyilvános
határozatban döntött a versenyeztetés mellőzéséről.
A versenyeztetés mellőzéséhez a f.) pontra való hivatkozás esetén a Létesítménygazdálkodási
Igazgató előzetes jóváhagyása szükséges.
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III.2.4. Zártkörű pályázat
Zártkörű pályázat kiírására különösen akkor kerülhet sor, ha a vagyontárgy nyilvános pályáztatásának reális, tervezett költségei jelentősen csökkentenék a hasznosításból éves szinten elérhető bevételt, vagy ha a korábban nyilvános pályázat eredménytelenül zárult és ezen eljárással is biztosítható az állami vagyon gazdaságos hasznosítása.
Zártkörű pályázat esetén egyidejűleg közvetlenül és azonos módon, a pályázati felhívás megküldésével legalább három, egymástól független érdekeltet írásban kell felhívni az ajánlattételre.
III.2.5. Nyilvános pályázat
A nyilvános pályázati felhívást a kiíró köteles országosan és a vagyontárgy megtekintésének helyén, oly módon - így különösen napi- vagy hetilapban, hirdetési lapban, internetes hirdetési adatbázisban, hazai és külföldi pénzügyi-gazdasági szaklap(ok)ban - közzétenni, hogy az a lehetséges
érdeklődők minél szélesebb köréhez juthasson el.
A nyilvános pályázati felhívást minden esetben közzé kell tenni legalább az MNV Zrt. honlapján,
és
a) két országos terjesztésű napilapban, vagy
b) egy országos és egy, a vagyontárgy fekvése vagy az értékesítendő társasági részesedéssel
érintett gazdasági társaság székhelye szerinti helyi lapban,
c) Egyetem hivatalos honlapján.
A pályázat meghirdetési időpontjának a honlapon való közzététel napját kell tekinteni.
Az ajánlattevők ajánlataikat cégjelzés nélküli, zárt borítékban, legalább 5 példányban nyújthatják
be személyesen vagy meghatalmazott útján. Meghatalmazás közokirat vagy teljes bizonyító erejű
magánokirat lehet.
Egy ajánlattevő csak egy ajánlatot tehet, egy pályázaton csak egy ajánlattételben vehet részt akár
önállóan, akár konzorcium tagjaként.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát különösen:
a) a pályázati ajánlatban foglalt feltételek elfogadására,
b) az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre és
c) az ellenszolgáltatás összegére vonatkozóan.
III.2.6. Pályázat tartalma
Az állami vagyon hasznosítására irányuló versenyeztetési eljárásban a pályázati felhívás tartalmát
a kiíró a vagyontárgy jellegétől és a tervezett hasznosítás egyéb körülményeitől függően állapítja
meg, tartalmaznia kell azonban legalább a következőket:
a) az érintett vagyonelem megjelölését,
b) a pályázat elbírálása során a pályázatok rangsorolásakor alkalmazandó értékelési szempontokat
c) kiíró megnevezését, székhelyét
d) pályázat célját, típusát (nyilvános vagy zártkörű), a fordulók számát
e) a megkötendő szerződés típusát, a hasznosításra vonatkozó fontosabb feltételeket, a fizetés
módjára vonatkozó előírásokat,
f) a pályázati ajánlatok benyújtásának helyét, módját és határidejét,
g) a pályázati ajánlatok elbírálási időpontját és az ajánlattevők értesítésének módját,
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h) a pályázati ajánlat érvényességének feltételeit.
i) minimum pályázati ellenértéket
j) részletes tájékoztató rendelkezésre bocsátásának helyét, módját, idejét
A részletes pályázati tájékoztató tartalmazza továbbá:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

a hasznosításra vonatkozó feltételeket, fizetés módját, pályázati biztosítékokra vonatkozó előírásokat
ajánlati kötöttség időtartamát, illetve annak esetleges meghosszabbítására vonatkozó előírásokat
kiíró azon jogának fenntartását, hogy a pályázatot a meghatározott eredménytelenségi okok
alapján eredménytelennek nyilváníthatja
a kiíró azon jogának fenntartását, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződéskötésnek való
meghiúsulása esetén a pályázat soron következő helyezettjével köthet szerződést
az ajánlat lényegét nem érintő formai okok, pótolható hiányok hiánypótlásának határidejét
(maximum 5 nap felhívást követően)
pályázati ajánlat érvényességének a feltételeit
pályázati ajánlatok bontási rendjét, és időpontját, a bontás nyilvánosságára történő utalást annak nyilvánossága esetében
a pályázat elbírálása során alkalmazandó értékelési szempontokat és a kiíró döntésétől függően a pontozásos és egyéb értékelési rendszert
a pályázati ajánlatok elbírálásának időpontját és határidejét
eredményhirdetés módját, helyét és idejét
az ajánlattevők értesítésének módját és határidejét
nyilatkozatadási kötelezettséget a kiíró által megküldött szerződéstervezet elfogadásáról
helyszíni bejárás időpontját, módját

A részletes tájékoztatóban foglaltakon túl is adható információ és helyszíni bejárás lehetősége,
mely nem sérti a pályázók esélyegyenlőségét. A felvilágosításról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet az ajánlattevőnek és a felvilágosítást nyújtónak alá kell írnia. A pályázók bármelyikének biztosított adatot és információt a többi pályázó részére is biztosítani kell.
A pályázati ajánlatok elbírálására vonatkozó döntést a kiíró hozza meg. A kiíró nyilvános pályázat
esetében az ajánlatok benyújtására vonatkozó határidőt (a továbbiakban: ajánlattételi határidő)
nem határozhatja meg a pályázati felhívás közzétételétől számított harminc napnál, zártkörű pályázat esetében a felhívás kézhezvételétől számított tizenöt napnál rövidebb időtartamban.
A pályázati felhívásban foglalt feltételek csak kivételesen módosíthatók, legkésőbb a pályázat beadási határidejét megelőző tizedik napig. A módosítást azonos módon közzé kell tenni.
Biztosítani kell a pályázati felhívás visszavonásának lehetőségét, melyre lekésőbb a határidő leteltét megelőzően kerülhet sor, a visszavonásról hirdetményt kell közzétenni a közléssel megegyező
módon. Amennyiben a pályázati tájékoztató ellenérték fejében lett biztosítva, úgy annak ellenértékének visszafizetéséről gondoskodni kell.
Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát.
A pályázati biztosíték visszafizetése esetében arról 8 napon belül rendelkezni kell jogosultsága
esetében. Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha a pályázó az ajánlatát az ajánlati kötöttség alatt
visszavonta, vagy a szerződés neki felróható vagy az ő érdekkörében felmerülő más okból hiúsult
meg. A nyertes ajánlattevő esetében a pályázati biztosíték a vételárba beszámít.
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III.2.7. Összeférhetetlenségi okok
A pályázatok értékelésében és elbírálásában nem vehet részt
a pályázatot benyújtó természetes személy és annak képviselője, alkalmazottja, foglalkoztatottja, alkalmazója és foglalkoztatója,
b) a pályázatot benyújtó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság képviselője, tulajdonosa, tagja, vezető tisztségviselője, alkalmazottja vagy más szerződéses jogviszony alapján foglalkoztatottja,
c) annak a jogi személynek vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak a képviselője,
vezető tisztségviselője, alkalmazottja (foglalkoztatottja), amelyben a pályázó közvetlen vagy
közvetett befolyással rendelkezik, illetőleg amelynek a pályázó tulajdonosa, tagja,
d) az a)-c) pontban megjelölt személyek közeli hozzátartozója (Ptk.)
e) akitől bármely oknál fogva nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése (elfogultság).
a)

A pályázat elbírálásában részt vevő köteles haladéktalanul bejelenteni, ha vele szemben bármilyen
összeférhetetlenségi ok áll fenn. Összeférhetetlenségi kérdésben vita esetén az a személy vagy testület dönt, aki, illetve amely a pályázat kiírásáról döntött. Ha az összeférhetetlenség a kiíró szerv
vezetőjére nézve áll fenn, akkor vitában a kiíró szerv vezetőjének a felettese dönt.
Érvénytelen és ezáltal eredménytelen a pályázati eljárás, ha a pályázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, illetve ha valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a
többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el.
Az ajánlattevő a szerződéskötésig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát, köteles továbbá a pályázati eljárás befejezését követően is bizalmasan kezelni a kiíró által a rendelkezésére bocsátott
minden tényt, információt, adatot, azokról harmadik személynek tájékoztatást nem adhat. Ez a tilalom nem zárja ki a finanszírozó bankokkal, konzorcionális ajánlat esetén a konzorciumi résztvevőkkel, valamint az ajánlattevő meghatalmazott jogi képviselőjével, illetve az ajánlat elkészítéséhez az ajánlattevő által igénybe vett, felhatalmazással rendelkező egyéb szakértővel való kapcsolattartást, a titoktartási kötelezettség azonban e személyekre is kiterjed.
Ha az ajánlattevő vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsértette, a
kiíró az ajánlatot és/vagy az eljárást érvénytelennek nyilváníthatja.
A kiíró a pályázók számát a pályázatok bontásáig, az ajánlatok tartalmát a döntéshozatalig köteles
titkosan kezelni, arról felvilágosítást sem kívülállóknak, sem a pályázaton részt vevőknek nem adhat.
III.2.8. Pályázati ajánlat, ajánlati kötöttség
A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt.
A pályázó ajánlatához a pályázati kiírásban meghatározott időpontig, de legalább a benyújtási határidő lejáratától számított 60 napig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a pályázatot
megnyert ajánlattevővel szerződést köt, pályázati felhívást visszavonja vagy a pályázatot eredménytelennek minősíti.
Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a pályázati kiírásban és a jogszabályokban foglaltaknak.
Az ajánlattevő nem igényelhet térítést a kiíró ajánlata kidolgozásáért.
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III.2.9. A pályázati ajánlatok felbontása és elbírálása
A pályázatok beérkezése során a kiíró képviselője az átvétel pontos időpontját rávezeti a pályázatot tartalmazó zárt borítékra, s egyúttal igazolja az átvétel tényét. Az ajánlati dokumentumokat bírálati sorszámmal kell ellátni.
Amennyiben a pályázatok érkeztetésére meghatározott időpontban kerül sor, azt közjegyző részvételével kell lebonyolítani, ajánlatokat felbontani, aki az eljárásról jegyzőkönyvet készít. Amenynyiben a bontás nyilvános, úgy azon az ajánlattevők és meghatalmazottjaik is jelen lehetnek. A
nyilvános felbontáskor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, székhelyét, az ajánlatokkal kapcsolatos további részletek azonban nem hozhatóak nyilvánosságra. A közjegyző által készített jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ajánlatok darabszámát és a bírálati sorszámot, illetőleg a felbontáskor és ismertetéskor bejelentett esetleges kifogásokat, észrevételeket.
3 állandó tagból és meghívott tagokból álló, legalább 5 tagú ad hoc Értékelő Bizottság bírálja el a
benyújtott ajánlatokat. A 3 állandó tag tekintetében vagyongazdálkodási területről, 1 tag műszaki,
1 tag jogi és 1 tag tekintetében ingatlangazdálkodási ismeretekkel kell, hogy rendelkezzen. Valamennyi tag, a döntéshozó által kiállított írásbeli meghatalmazásával kell, hogy rendelkezzen a feladat ellátására, az állandó tagok visszavonásig terjedő meghatalmazással is rendelkezhetnek.
Az Értékelő Bizottság speciális szakkérdések eldöntése érdekében független szakértőt kérhet fel.
Az Értékelő Bizottság köteles megvizsgálni az ajánlattevők alkalmasságát a szerződés teljesítésére
és köteles a csatolt dokumentumok eredetiségét ellenőrizni.
Az Értékelő Bizottság az ajánlatok felbontása után felvilágosítást kérhet a pályázóktól, felhívja hiánypótlásra az ajánlat lényegét nem érintő formai hibák tekintetében. A kérdéseket és a pályázó
által írásban adott válaszokat írásban kell rögzíteni. A pályázatok érvényességét a hiánypótlásra
rendelkezésre álló idő után lehet megállapítani.
Amennyiben a bírálati kategóriánként csak ellenérték lett meghatározva, úgy Értékelő Bizottság
létesítése nem kötelező.
Az Értékelő Bizottság a döntési javaslatot a pályázati ajánlatok felbontásától számított 15 napon
belül indoklással ellátott jegyzőkönyv (eljárás ismertetése, ajánlatok száma, kiírás szerinti értékelés, legjobb ajánlatra vonatkozó javaslat, rangsorolási javaslat, összefoglaló értékelés, mellékletét
képezi a pályázati felhívás és dokumentáció, bontási jegyzőkönyv, ajánlatok 1-1 példánya, esetleges különvélemény Bizottsági tagtól) megküldése mellett továbbítja a döntéshozó részére. Ezen
határidő egy alkalommal meghosszabbítható. A jegyzőkönyvet valamennyi Értékelő Bizottsági tag
aláírja. Az ajánlatokat a benyújtási határidőtől számítva 30 napon belül el kell bírálni, mely egy
alkalommal - az ajánlattevők értesítése mellett - további harminc nappal meghosszabbítható.
A döntéshozó az Értékelő Bizottság javaslatának mérlegelésével dönt. Az ajánlatok közül az öszszességében legkedvezőbb feltételeket kínáló, megalapozott ajánlat mellett kell dönteni, bírálati
szempontokkal ellentétes döntés nem hozható.
A kiíró a pályázat eredményét a döntést követően 8 napon belül írásban közli valamennyi ajánlattevővel valamint a pályázati felhívással azonos módon nyilvánosan is közzéteszi.
Az állami vagyon használatát biztosító szerződés megkötésére kiírt pályázati eljárás eredményeként a szerződést a pályázati kiírástól, valamint a nyertes pályázattól eltérő tartalommal nem köthető meg.

3700 EGYETEMI ÉRTESÍTŐ

109. SZÁM

A szerződést a pályázat elbírálását követően a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 60 napon belül meg kell kötni.
Ha a pályázat nyertesével a szerződéskötés meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes a
szerződést nem teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől elállt, vagy a felek megszüntették vagy felbontották azt, úgy a kiíró - korábbi döntése alapján - jogosult a soron következő ajánlattevővel
szerződést kötni vagy az ajánlati kötöttség lejárta után új pályázatot kiírni.
Az eljárás során készített jegyzőkönyveket és dokumentumokat 5 évig őrizni szükséges.
Eredménytelen a pályázati kiírás, ha
a) nem érkezett érvényes pályázati ajánlat
b) a benyújtott pályázatok egyike sem fele meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek
c) a kiíró az összeférhetetlenségi és titokvédelmi szabályok megsértése miatt az eljárás érvénytelenítéséről döntött
III.2.10. Kizáró okok
Állami vagyon hasznosítására irányuló szerződés nem köthető azzal, aki
a)
b)
c)
d)
da)
db)

e)

f)
g)

csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt
áll;
tevékenységét felfüggesztette, vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik;
az alábbi bűncselekmények elkövetése miatt büntetett előéletű:
a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény
XV. fejezet VI. címében meghatározott közélet tisztasága elleni vagy XVII. fejezetében
meghatározott gazdasági bűncselekmény,
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. fejezetében meghatározott
korrupciós bűncselekmény, a XXXVIII. fejezetében meghatározott pénz- és bélyegforgalom
biztonsága elleni bűncselekmény, a XXXIX. fejezetében meghatározott költségvetést károsító bűncselekmény, a XL. fejezetében meghatározott pénzmosás, a XLI. fejezetében meghatározott gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmény, a XLII. fejezetében meghatározott fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmény vagy a XLIII. fejezetében meghatározott tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmény;
gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, illetve akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben
alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdése
alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta;
állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi – három évnél nem régebben lezárult –
eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták;
a Szegedi Tudományegyetemmel szemben fennálló korábbi tartozását nem rendezte.

Amennyiben a szerződés megkötését követően merül fel kizáró ok és a szerződő fél igazolási kötelezettségének nem tesz eleget, a tulajdonosi joggyakorló jogosult a szerződést azonnali hatállyal
felmondani.
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III.3. Ingatlanbérlés – elhelyezés
Az Egyetem, mint központi költségvetési szerv elhelyezésének biztosítása és koordinálása az
MNV Zrt. feladata.
Az Egyetem elhelyezési céllal kizárólag az MNV Zrt. előzetes jóváhagyásával indíthat saját maga
vagy más költségvetési szerv javára ingatlanra vonatkozó használati jogosultság bármilyen jogcímen történő megszerzésére irányuló eljárást (pl. bérleti, használati, haszonélvezeti, haszonbérleti,
haszonkölcsön, stb.). és a használati jogosultságot megalapozó szerződés megkötése szintén MNV
Zrt. előzetes jóváhagyásával történhet.
Az előző rendelkezéseket nem kell alkalmazni, amennyiben
a) a használati jogosultság 60 napot meg nem haladó időtartamra szól,
b) az ingatlan egyedi bruttó nyilvántartási értéke az 5 millió Ft-ot nem haladja meg,
c) önálló ingatlanonként legfeljebb 25 m2-t meg nem haladó területrészre vonatkozik,
d) a jogügyletben várható, illetve meghatározott – egyszeri vagy időszakonként megállapított díj
esetében az egy évre vonatkozó – ellenszolgáltatás értéke a bruttó 1 millió Ft-ot nem haladja
meg,
e) a jogügylet külföldön lévő ingatlanra vonatkozik.
Az előző rendelkezés alkalmazása esetén a megkötött szerződést meghosszabbítani, vagy ugyan
azon szerződő féllel újabb használati jogosultságra vonatkozó szerződést kötni kizárólag az MNV
Zrt. előzetes jóváhagyásával lehet.
Az előzetes jóváhagyás iránti kérelmet részletes indoklással kell ellátni (elhelyezendő szervezeti
egység megjelölése, pénzügyi forrásról szóló nyilatkozat), a kérelemnek az ingatlan pontos megjelölését (cím, helyrajzi szám) tartalmaznia szükséges. Az előterjesztésnek az irányítást vagy felügyeletet gyakorló szerv (Minisztérium) előzetes egyetértését tartalmaznia szükséges. A kérelmet a
Létesítménygazdálkodási Igazgatóságon keresztül nyújtja be az Egyetem az MNV Zrt. részére.
Az MNV Zrt. 30 napon belül dönt a kérelemről (a határidőbe a hiánypótlás időtartama nem számít
bele).
A Vhr. előírásainak megsértésével kötött szerződés semmis.
III.4. Ingatlanok értékesítése, feleslegesség vált ingatlanok
III.4.1. Az ingatlan értékesítésének engedélyezése, folyamata
Ingatlan értékesítéséről döntést hozni, amennyiben azt az Intézményfejlesztési Terv nem tartalmazza a Szenátus jogosult. A szenátusi előterjesztésnek gazdaságossági számítást, értékbecslés által alátámasztott értéket, értékesítési szándékot és az ellenérték felhasználásának célját ismertetni
kell.
Az Egyetem köteles az alábbi feltételek teljesülése esetén a feleslegessé vált ingatlanokat jelezni
a tulajdonosi joggyakorló felé a feleslegessé válásról való tudomásszerzéstől számított 30 napon
belül.
Feleslegessé vált ingatlannak tekintendő egy ingatlan, amennyiben:
 állami feladatának ellátásához, vagy közvetlen intézményi elhelyezéshez szükségtelen
 90 napot meghaladó üresen tartása nem értékesítés előkészítése miatt következik be,
 a 60 napot meghaladó más használatába vagy bérbe adása, adhatósága nem a Vagyonkezelő
állami feladatainak ellátásához, a feladatellátás feltételeinek megteremtéséhez kötődik,
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a használat ideiglenes szünetelése nem az állami feladat időszakos ellátása, feladatellátás feltételeinek megteremtése miatt következett be,
az Egyetem nem kíván a Beruházási tervben szereplő beruházást vagy állagmegóvó felújítást
megvalósítani az ingatlanon.

A tulajdonosi joggyakorló a feleslegessé válás bejelentésétől számított 90 napon belül köteles az
ingatlant birtokba venni és a vagyonkezelési szerződést megszüntetni, ennek késedelme esetén a
megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint a vagyonkezelő az igazolt és indokolt költségek megtérítését a tulajdonosi joggyakorlótól követelheti.
Az ilyen módon feleslegessé vált ingatlanok értékesítéséről, más szerv részére történő átadásáról
az MNV Zrt. jogosult dönteni. A bejelentés elmulasztása esetén az MNV Zrt. az érintett ingatlan
tekintetében jogosult a vagyonkezelési szerződést azonnali hatállyal felmondani.
Nem minősül feleslegesnek az ingatlan, ha az állami feladat ellátása során használt ingatlannak az
Egyetem csak egy részét engedi át más személy használatába.
Nemzeti vagyont értékesíteni csak átlátható szervezet vagy természetes személy részére lehet. Valótlan tartalmú nyilatkozat alapján megkötött szerződés semmis.
Ingatlant értékesíteni – jogszabályban meghatározott kivétellel – csak versenyeztetés útján, az öszszességében legelőnyösebb ajánlatot tévő részére a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.
Az értékesítésre vonatkozó döntés megalapozásához független szakértővel el kell végeztetni az
érintett vagyonelem forgalmi értékbecslését (vagyonértékelését). Az értékesítésre vonatkozó döntés a szakvéleményben rögzített érvényességi időn belül hozható meg.
Az Egyetem a vagyonkezelésében lévő állami vagyon tulajdonjogát saját hatáskörben a Magyar
Állam nevében eljárva átruházhatja
 az állami vagyon értékesítésére vonatkozó általános rendelkezések betartásával,
 valós piaci értéknek megfelelő ellenérték fejében,
 az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter előzetes hozzájárulásával,
 a felsőoktatásért felelős miniszter előzetes értesítése mellett,
 ingatlan esetén az ingatlan fekvése szerinti települési Önkormányzat elővásárlási jogának
biztosításával.
A kérelmet részletesen indokolni szükséges, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a
hozzájárulásról 60 napon belül dönt. Az állami vagyonért felelős miniszter kikéri az MNV Zrt. véleményét, hogy az érintett ingatlan szükséges-e valamely állami szerv, költségvetési szerv elhelyezéséhez. A hozzájárulás 180 napig érvényes.
Az MNV Zrt. az állami vagyon elidegenítése előtt köteles megvizsgálni, hogy az adott vagyontárgyra szükség van-e valamely állami feladat ellátásához. Ezen rendelkezést nem kell alkalmazni
a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény hatálya alá tartozó lakott állami ingatlan értékesítése esetén. Állami
tulajdonban álló, lakásnak minősülő ingatlanok értékesítésére vonatkozó eljárásokban a külön jogszabályban foglalt rendelkezéseket is megfelelően alkalmazni kell.
Az értékesítéssel kapcsolatos írásbeli javaslatnak tartalmaznia kell, illetve ahhoz csatolni szükséges:
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a) az értékesítést megalapozó szakmai érveket, indokokat, a költségvetési vagy egyéb kedvező
irányú hatások, illetve esetleges hátrányok bemutatását, gazdaságossági számítást;
b) az értékesítendő vagyonelem megtartásának hosszú távú pénzügyi, illetve eredményhatásai
összehasonlítását az értékesítésből származó - a tranzakció lebonyolítási költségével csökkentett - bevétellel;
c) ingatlan esetében egy hónapnál nem régebbi teljes tulajdoni lap másolatot (külföldi ingatlan
esetében három hónapnál nem régebbi teljes tulajdoni lap másolatot vagy azzal egyenértékű, az
ingatlan adatait, az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat, valamint jogilag jelentős tényeket a helyi
jogszabályok szerint közhitelesen tanúsító okiratot vagy nemzetközi szerződés másolatát).
Az átruházási eljárás befejezését követő 30 napon belül az Egyetem köteles megküldeni a szerződést és kapcsolódó iratokat az állami vagyonért felelős miniszter és a felsőoktatásért felelős miniszter, és az MNV Zrt. részére.
A Vhr. előírásainak megsértésével kötött szerződés semmis.
Az állami tulajdonban lévő védett természeti területek és értékek, erdők, műemlékingatlanok, műkincsek, valamint történeti (régészeti) emlékek és földterületek tulajdonjogának bármely jogcímen
történő átruházására csak e védett vagyonra vonatkozó külön törvényben meghatározott esetekben
és módon kerülhet sor, az átruházáshoz a védettség jellege szerint felelős miniszter egyetértése
szükséges.
III.4.2. Az értékesítésből származó bevétel felhasználása
Az átruházásból származó bevételek átruházási költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó
részét az állami vagyonért felelős miniszter jóváhagyásával a felsőoktatási intézmény vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú ingatlanok állagmegóvási, felújítási, beruházási célra használhatja
fel, beleértve a korábban kötött PPP keretében megvalósuló fejlesztéseket is.
Ha az intézményfejlesztési tervben megjelölt cél a jóváhagyásban megjelölt időpontig nem valósul
meg, akkor a fenntartó szerv az értékesítés ellenértékét a felsőoktatási intézménytől elvonja.
III.5. Értékesítés típusai
Az értékesítést a vagyontárgy jellegétől függően
a)

közvetlenül
aa) versenyeztetéssel:
- nyilvános pályázattal,
- zártkörű pályázat útján, illetve
- nyilvános árverésen
ab) kivételesen versenyeztetés nélkül,

vagy
b) közvetetten
ba) nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatallal,
bb) nyilvános vagy zártkörű értékesítésre történő felajánlással, vagy
bc) szabályozott piacon történő értékesítésre adott megbízással
lehet végezni.
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Az értékesítést, ha törvény vagy annak felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet kivételt
nem tesz – versenyeztetéssel kell megkísérelni.
Nyilvános a pályázat, ha
a) az ajánlattevők köre előre meg nem határozható;
b) a meghatározott ajánlattevői körbe tartozók száma nem ismert.
Ha a kiíró - megfelelő határidők kitűzésével - az érdekelteket kizárólag közvetlenül hívja fel ajánlattételre, a pályázat zártkörű pályázatnak minősül. Zártkörű pályázat kiírására csak kivételesen
kerülhet sor.
Állami vagyonra vonatkozóan vételi jogot alapítani csak az értékesítésre vonatkozó jogszabályi
előírások betartásával lehet. Az ily módon alapított vételi jog időtartama az öt évet meghaladhatja.
III.6. Értékesítés lebonyolítása
III.6.1. Pályázat
Értékesítés engedélyezése esetén az értékesítés lebonyolítására vonatkozó pályázat nélkül is lefolytathatja az értékesítési eljárást az Egyetem.
Nem lehet értékesíteni állami vagyont olyan ajánlattevő részére, aki az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény 178. §. 32. pontja szerint - a pályázat benyújtásának időpontjában
nem minősül köztartozásmentes adózónak (igazolási mód: 30 napnál nem régebbi közokirattal
való igazolás)
b) a tulajdonosi joggyakorlóval szemben lejárt köztartozással rendelkezik (igazolási mód: szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
a)

Pályázatot az Egyetem írja ki.
Állami vagyon értékesítésére irányuló pályázatnak minősül az építési beruházásra, árubeszerzésre,
illetve szolgáltatásnyújtás igénybevételére irányuló közbeszerzési és beszerzési eljárás is, amelyben a megrendelő beruházás, árú, illetve szolgáltatás ellenértékét részben vagy egészben állami
vagyonba tartozó ingó vagy ingatlan vagyonelemek tulajdonjogának átruházása képezi.
Közbeszerzési eljárás megindítására akkor van lehetőség, ha az érintett állami vagyonelem értékesítéséről a döntést az arra jogosult meghozta.
A közbeszerzési eljárást megindító hirdetményben rögzíteni kell, hogy az ajánlattevő az ajánlatában köteles megjelölni:
a) az építési beruházás ellenszolgáltatásának teljes értékét
b) azt az összeget, amellyel az a) pontban szereplő értéket csökkenti (beszámítási érték)
Pályáztatást nyilvános eljárással kell lebonyolítani.
Zártkörű kiírásra csak kivételesen, indokolt esetben kerülhet sor, így különösen akkor, ha a vagyontárgy nyilvános pályáztatásának reális, tervezett költségei meghaladnák a vagyontárgy forgalmi értékét, vagy a korábbi nyilvános pályázat - érdeklődés hiányában – két alkalommal eredménytelenül zárult.
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Pályázatot kettő vagy annál több fordulóban is meg lehet hirdetni. Ebben az esetbe a pályázati tájékoztatónak a pályázat egészére vonatkozó szabályokat tartalmaznia kell. Részletes rendelkezéseit a Vhr. tartalmazza.
III.6.2. A pályázat kiírása
Az ingatlanok bérbeadására vonatkozó rendelkezések megfelelően alkalmazandóak az alábbi kivételekkel:
 Nem szükséges Értékelő Bizottság felállítása, amennyiben a bírálati kategóriaként csak az ellenérték lett meghatározva. A döntésre jogosult részére ez esetben a beérkezett pályázatokról
készített összefoglaló jegyzőkönyvet kell átadni.
 A pályázati felhívást és kiírást a tulajdonosi joggyakorló hagyja jóvá.
 A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell a hasznosítási eljárás jelen szabályzatnak a III.2.6.
pontja alatt található részletes tájékoztatóra vonatkozó rendelkezéseinek a)-f) pontjait is.
 A részletes pályázati tájékoztató tartalmazza továbbá a pályázatok elbírálására (döntésre) jogosult személy vagy testület megnevezését.
III.6.3. Pályázati ajánlat, ajánlati kötöttség, pályázat elbírálása
Az ingatlan bérbeadásra vonatkozó rendelkezéseket az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:
 Pályázat meghatalmazott útján történő benyújtása közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett
magánokiratba foglalt meghatalmazás útján lehetséges.
 Nyertes ajánlattevővel a szerződést legfeljebb 60 napon belül meg kell kötni.
 Eredménytelenné lehet minősíteni a pályázati eljárást, ha a legjobb ajánlat elfogadása jelentős
vagyonvesztéssel járna.
 Jelentős vagyonvesztés lehetőségének fennállása esetében az Értékelő Bizottság javasolhatja a
döntéshozó részére a legjobb ajánlat elfogadását és a pályázat eredményessé nyilvánítását. A
javaslatát részletes gazdaságossági számításokkal kell alátámasztania. Ezen javaslatról való
döntéshez az állami vagyonért felelős miniszter előzetes egyetértése szükséges.
A jelentős vagyonvesztés vizsgálata során értékelendő szempontok:
 Értékesítésre szánt vagyonelem tárolására, állagmegőrzésének, értékmegőrzésének, őrzésvédelmének, működtetésének költségei,
 Esetleges újabb értékesítési eljárás költségei,
 Állagromlásból eredő értékcsökkenés,
 Fennálló piaci kereseti viszonyok.
III.6.4. Összeférhetetlenségi és titokvédelmi szabályok
A pályázatok értékelésében és elbírálásában nem vehet részt:
a) a pályázatot benyújtó természetes személy és annak képviselője, alkalmazottja, foglalkoztatottja, alkalmazója és foglalkoztatója, közeli hozzátartozója,
b) a pályázatot benyújtó gazdálkodó szervezet képviselője, tulajdonosa, tagja, vezető tisztségviselője, alkalmazottja vagy más szerződéses jogviszony alapján foglalkoztatottja, illetve a közeli hozzátartozója,
c) annak a gazdálkodó szervezetnek a képviselője, vezető tisztségviselője, alkalmazottja (foglalkoztatottja), amelyben a pályázó közvetlen vagy közvetett befolyással rendelkezik, illetőleg
amelynek a pályázó tulajdonosa, tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója,
e) akitől bármely oknál fogva nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése (elfogultság).
A pályázat elbírálásában részt vevő köteles haladéktalanul bejelenteni, ha vele szemben bármilyen
összeférhetetlenségi ok áll fenn.
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Összeférhetetlenségi kérdésben vita esetén az a személy vagy testület dönt, aki, illetve amely a pályázat kiírásáról döntött. Ha az összeférhetetlenségi ok a kiíró szerv vezetőjének személyére nézve
áll fenn, akkor a vitában a tulajdonosi joggyakorló dönt.
Érvénytelen és ezáltal eredménytelen a pályázati eljárás, ha a pályázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették.
Az ajánlattevő köteles a pályázati eljárás befejezését követően is bizalmasan kezelni a kiíró által a
rendelkezésére bocsátott minden tényt, információt, adatot, azokról harmadik személynek tájékoztatást nem adhat. Ez a tilalom nem zárja ki a finanszírozó bankokkal, konzorcionális ajánlat esetén
a konzorciumi résztvevőkkel, valamint az ajánlattevő meghatalmazott jogi képviselőjével, illetve
az ajánlat elkészítéséhez az ajánlattevő által igénybe vett, felhatalmazással rendelkező egyéb szakértővel való kapcsolattartást, a titoktartási kötelezettség azonban e személyekre is kiterjed.
Ha az ajánlattevő vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsértette, a
kiíró az ajánlatot érvénytelennek nyilváníthatja.
A kiíró a pályázók számát a pályázatok bontásáig, az ajánlatok tartalmát a döntéshozatalig köteles
titkosan kezelni, arról felvilágosítást sem kívülállóknak, sem a pályázaton részt vevőknek nem adhat.
III.6.5. Árverés
Pályázati eljárásra vonatkozó rendelkezéseket az alábbi eltéréssel kell alkalmazni:
Árverés esetén licitálás útján a legmagasabb vételárat ajánló szerez tulajdonjogot. Amennyiben
kikiáltási áron nem tettek érvényes vételi ajánlatot, az árverést eredménytelennek kell nyilvánítani.
Amennyiben árverési biztosíték került kikötésre, úgy az összeget az árverés helyszínén annak
megkezdése előtt készpénzben, vagy azt megelőzően letéti számlára kell utalni, az árverési biztosíték a vételárba beszámításra kerül.
Az árverési hirdetmény közzétételének legalább 15 nappal meg kell előznie az árverési időpontot.
Árverési hirdetményt az ingatlan helyszínén – a felépítmény nélküli ingatlan kivételével – is ki
kell függeszteni.
A hirdetményben fel kell tüntetni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

az árverést kiíró megnevezését,
az árverés helyét és idejét,
vagyontárgy megnevezését, kikiáltási árát (becsértékét), esetleges korlátozásokat,
a vételár megfizetésének határidejét és módját,
az árverési biztosíték összegét és letétbe helyezésének módját, idejét,
az árverésen történő részvétel feltételeit,
az árverésre jelentkezés helyét, módját, idejét,
vagyontárgy megtekintésének, helyét, idejét, módját, információ kérést.

A kiíró köteles értesíteni az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezeti, használati, földhasználati, telki szolgalmi, tartási, életjáradéki, elővásárlási, vagyonkezelői, jelzálogjog jogosultját.
Az árverés nyilvános, közjegyző jelenlétében kell tartani, arról jegyzőkönyvet kell felvenni.
Az árverésen személyesen vagy közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba (ingatlan
esetén ügyvéd által ellenjegyzett) foglalt meghatalmazással lehet részt venni.
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Amennyiben az eredménytelennek nyilvánított árverésen legalább három vételi ajánlatot tettek,
úgy az árverés napján és helyszínén megismételt árverés tartható. Erről a tényről az árverés eredménytelenné nyilvánításával egy időben értesíteni kell az ajánlattevőket. Ebben az esetben a kikiáltási árnál alacsonyabb vételár akkor fogadható el, ha megállapítható, hogy annak el nem fogadása jelentős vagyonvesztéssel járna.
Árverés esetében tulajdonjogot a vételár megfizetésével lehet szerezni.
Amennyiben a nyertes ajánlattevővel neki felróható okból nem kerül sor szerződés megkötésére,
úgy a befizetett árverési biztosítékot elveszti.
Az árverési hirdetményt a tulajdonosi joggyakorló hagyja jóvá. Az árverés visszavonására, eredménytelenségére, összeférhetetlenségi és titokvédelmi szabályokra a pályázatra vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadóak.
III.7. Versenyeztetés nélküli értékesítés
A versenyeztetés nélküli értékesítés kivételes értékesítési eljárás, amelynek során az állami vagyonba tartozó vagyontárgyat – törvény eltérő rendelkezése hiányában – legalább a becsült forgalmi értéken, a versenyeztetési eljárás mellőzésével kiválasztott személy javára idegeníti el. A
forgalmi érték megállapítására erre jogosult szakértőt kell felkérni, és a szakvéleményt az ügy irataihoz kell csatolni.
Mellőzni lehet a versenyeztetést:
a) a magyar állam tulajdonában lévő társasági részesedés vagy ingatlan cseréje esetén,
b) állami vagyon gazdasági társaság részére, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő
rendelkezésre bocsátásakor,
c) nyilvános vételi ajánlat keretében történő eladási jog gyakorlása esetén,
d) kisebbségi állami befolyás alatt álló részvénytársaság részvényeinek értékesítése esetén, ha a
befolyásszerző sikeres nyilvános vagy önkéntes vételi ajánlatának lezárását követően vételi
jogát gyakorolja,
e) állami vagyonra vonatkozó vételi jog - d) pont alá nem tartozó - gyakorlása esetén,
f) a telekalakításról szóló jogszabály végrehajtása vagy a telekalakítások végrehajtásához szükséges tulajdoni változásra vonatkozó megállapodás esetén,
g) az elővásárlási jog jogosultjának történő értékesítés esetén, ha a föld és a rajta lévő felépítmény tulajdonjoga korábban elvált, illetve amennyiben a Ptk. közös tulajdon megszüntetésére
vonatkozó szabályai kerülnek alkalmazásra,
h) helyi önkormányzatnak történő értékesítés esetén,
i) kis értékű - az éves költségvetési törvényben meghatározott egyedi bruttó forgalmi értéket el
nem érő - vagyontárgy értékesítése esetén,
j) nemzetközi szerződés végrehajtása érdekében történő értékesítés esetén,
k) külföldi állam részére történő értékesítés esetén a j) pont alá nem tartozó esetben is,
l) minősített adatot, illetőleg az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő
vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő értékesítés esetén,
m) külön jogszabályban meghatározott, a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk értékesítése esetén,
n) ha társadalom-, fejlesztéspolitikai vagy egyéb szempontok szerinti közérdekű cél érdekében
az adott ügylet megvalósítása kiemelten indokolt, és a Kormány erre figyelemmel nyilvános
határozatban döntött a versenyeztetés mellőzéséről.
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III.8. Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanok
Állami tulajdonban lévő termőföld hasznosítására, vagyonkezelésére és nyilvántartására a nemzeti
földalap feletti tulajdonosi jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat a nemzeti földalapról szóló
törvény állapítja meg.
IV. ESZKÖZGAZDÁLKODÁS (INGATLAN KIVÉTELÉVEL)
IV.1. Eszközgazdálkodás
Eszközgazdálkodás esetében az egyetemi kapacitás kielégítése elsőbbséget élvez.
Az eszközök kihasználtságára vonatkozóan nyilvántartást kell vezetni, mely megalapozhatja az
Egyetemen az eszközök optimális kapacitás kihasználását, vagyongazdálkodását.
IV.2. Bérbeadás szabályai
Eszköz felesleges kapacitásának bérleti szerződés útján történő hasznosítása esetében a bérleti díj
megállapításánál különösen figyelemmel kell lenni a piaci viszonyokra az eszköz beszerzési, nettó
nyilvántartási értékére és az értékcsökkenési leírására. A bérleti díj mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az időarányos amortizációs érték.
Bérbeadás esetében szükség esetén a bérlőtől vagyonvédelmi szempontból megfelelő biztosítékadási kötelezettséget kell kikötni a használatot biztosító szerződésben.
A bérbe adott eszközökről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetése
a Létesítménygazdálkodási Igazgatóság feladata. A bérleti szerződést a Létesítménygazdálkodási
Igazgatóságnak jóvá kell hagynia.
IV.3. Felesleges vagyontárgyak hasznosítása
Az Egyetem a vagyonkezelt vagyont önállóan, saját hatáskörben hasznosíthatja.
A nemzeti vagyongazdálkodás feladata az állami feladat ellátása szempontjából feleslegessé váló
vagyontárgyak elidegenítése.
Törvényben meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyont hasznosítani csak versenyeztetés útján az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére lehetséges.
Az értékesítésre vonatkozó szabályok esetében a Felesleges vagyontárgyak hasznosításának eljárási rendelkezései is irányadóak.
Mellőzni lehet a versenyeztetést kis értékű, az éves költségvetési törvényben meghatározott egyedi
bruttó értéket el nem érő vagyontárgy értékesítése esetén.
A nemzeti vagyonba tartozó lesejtezett tárgyi eszközt, amennyiben az a közfeladat ellátásához
nem szükséges, a tulajdonosi joggyakorló ingyenesen átadhatja vagyonkezelésbe közfeladat ellátása céljából. Leselejtezett tárgyi eszköz tulajdonjoga ingyenesen átruházható.
Az Egyetem azon vagyontárgyakat, melyek működéséhez már nem szükséges (immateriális jószág, tárgyi eszköz – műszaki berendezés, gép, felszerelés stb.), és az egyedi könyv szerinti bruttó
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értéke az éves költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt nem haladja meg, értékesítheti.
Az értékesítésből származó bevétel az Egyetemet illeti meg.
A felesleges vagyontárgyak hasznosítására (selejtezésére) vonatkozóan külön szabályzat kerül
megállapításra.
A felesleges ingatlanok hasznosítására vonatkozó rendelkezések a felesleges vagyontárgyak hasznosítására is megfelelően irányadóak, az alábbi kivételekkel:
 ingó dolog árverése során biztosítani kell annak helyszínen való bemutatását,
 amennyiben az ingó vagyontárgy értéke a költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt
nem éri el, vagy ahhoz ajándékozás vagy végrendeleti örökösnevezés útján jutott, úgy a pályázatot és az árverési felhívást az Egyetem hagyja jóvá, a pályázati és árverési felhívás tartalmi elemei közül csak a szükségeseket kell tartalmaznia, titoktartási nyilatkozatot nem kell
tenni és nem szükséges közjegyző előtt lefolytatni az eljárást.
V. AZ ÁLLAMI VAGYON INGYENES ÁTRUHÁZÁSA
Állami vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak törvény rendelkezése alapján, az abban
meghatározott esetekben és feltételekkel lehet.
Állami vagyon tulajdonjoga ingyenesen átruházható:
a) nemzetközi szerződésben vállalt, vagy nemzetközi szervezetben viselt tagságból eredő segítségnyújtási vagy más kötelezettség teljesítése érdekében,
b) belföldi vagy külföldi katasztrófák és súlyos szerencsétlenségek megelőzése, következményeinek elhárítása vagy enyhítése érdekében,
c) helyi önkormányzat javára törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt feladatai elősegítése érdekében,
d) többcélú kistérségi társulás javára feladatai ellátásának elősegítése érdekében,
e) külön törvény szerinti közhasznú szervezet javára, az általa átvállalt állami vagy önkormányzati közfeladat ellátásának elősegítése érdekében, valamint az MTA és a Magyar Művészeti
Akadémia javára törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt feladatai elősegítése vagy az általa átvállalt állami közfeladat ellátásának elősegítése érdekében.
f) az MNV Zrt. által peres eljárásban kötött, bíróság által jóváhagyott egyezség keretében állami
vagyonba tartozó dolog tulajdonjogáról való lemondás esetén.
Az Egyetemhez benyújtott, vagyontárgy ingyenes átruházására irányuló kérelmet, annak javaslatával együtt 15 napon belül továbbítja az MNV Zrt. részére a jogszabályban előírt eljárás lefolytatása érdekében. Az a) b) és e) pontok esetében az ingyenes átruházásra vonatkozó előterjesztést az
Egyetem irányítását és felügyeletét ellátó miniszter terjeszti a Kormány elé.
A Kormány ingyenes átruházási döntése esetében az Egyetem jogosult a tulajdonjog átruházására
vonatkozó megállapodás megkötésére és eljárások lefolytatására. Az Egyetem a tulajdonba adás
megtörténtét tanúsító okiratokat 60 napon belül köteles megküldeni az MNV Zrt. részére.
Az ingyenes átruházásról a Kormány nyilvános határozattal dönt.
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VI. VAGYONSZERZÉS
VI.1. Általános rendelkezések
Ha az Egyetem bármilyen jogcímen vagyont szerez – az intézményi társaságot ide nem értve –
annak tulajdonjoga az államot illeti meg.
Amennyiben ajándékozás, végrendeleti örökösnevezés, tulajdonjog átruházására irányuló más
hasonló jogügylet kedvezményezettjeként az Egyetem van megjelölve, az elfogadott vagyon állami tulajdonba kerül azzal, hogy az MNV Zrt. az adott költségvetési szervvel köt rá nem visszterhes vagyonkezelési szerződést. Értékesítése esetén a bevétel az Egyetemet illeti meg.
Az államot megillető elővásárlási vagy vételi jog gyakorlására, ha törvény vagy kormányrendelet
eltérően nem rendelkezik – az MNV Zrt. jogosult.
Amennyiben Egyetem jogügylete állami vagyon létrejöttét eredményezte, az Egyetem adatszolgáltatása során köteles a tulajdonosi joggyakorlót az állami vagyon keletkezéséről tájékoztatni.
VI.2. Ingatlanvagyon szerzés
Az Egyetem elhelyezési céllal az MNV Zrt. előzetes hozzájárulásával:
a) indíthat ingatlan tulajdonjogának a Magyar Állam javára történő megszerzésére irányuló közbeszerzési vagy más (pl. kisajátítási) eljárást,
b) köthet ingatlanra vonatkozó olyan jogügyletet, amely a Magyar Állam tulajdonszerzését
eredményezi (pl. adásvétel, csere, ajándékozás stb.)
Az előzetes jóváhagyás iránti kérelmet részletes indoklással kell ellátni, a kérelemnek az ingatlan
pontos megjelölését (cím, helyrajzi szám) tartalmaznia szükséges. Az előterjesztésnek az irányítást
vagy felügyeletet gyakorló szerv (Minisztérium) előzetes egyetértését tartalmaznia szükséges.
Az MNV Zrt. 30 napon belül dönt a kérelemről (a határidőbe a hiánypótlás időtartama nem számít
bele).
Vagyonszerzést követő 30 napon belül az Egyetem köteles a tulajdonosi joggyakorlót tájékoztatni
a jogügyletről, az állam tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követően pedig erről
jogerős határozat másolatát a tulajdonosi joggyakorlónak haladéktalanul megküldeni és kezdeményezni a vagyonkezelési szerződés megkötését (módosítását). A vagyonkezelési szerződés megkötéséig az Egyetem köteles gondoskodni a vagyon nyilvántartásáról, állagmegóvásáról, őrzéséről,
védelméről, azt birtokolhatja, használhatja és viseli az azzal járó közterheket.
Vagyonkezelési jog az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel jön létre, a jogerős bejegyző határozatot a vagyonkezelő a kézhezvételt követően köteles megküldeni a tulajdonosi joggyakorlónak.
Műemlék, védett kulturális javak, továbbá a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyként, védett
természeti területként, illetve a Natura 2000 területként nyilvántartott ingatlan vagyonkezelésbe
adásához a védettség jellege szerint felelős miniszter előzetes egyetértése szükséges.
VI.3. Egyéb vagyonszerzés
Központi költségvetési szerv működéséhez szükséges, a számviteli törvény szerinti immateriális
jószág, tárgyi eszköz (műszaki berendezés, gép, felszerelés) készlet megvásárlására – ingatlan kivételével – adásvételi szerződést köthet. Ezen vagyonelem, ha értéke a külön törvényben meghatározott értékhatárt nem haladja meg, állam tulajdonába és vagyonkezelési szerződés megkötése
nélkül a központi költségvetési szerv vagyonkezelésébe kerül.
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Automatikus vagyonkezelésbe vétel hiányában az ingatlan vagyonkezelésbe vételére vonatkozó
rendelkezések megfelelően irányadóak annak kezdeményezése a vagyonkezelésbe vételig történő
használata tekintetében.
VII. ADATSZOLGÁLTATÁS
VII.1. Nyilvántartás
Az Egyetem által kezelt nemzeti vagyont az állami vagyonról vezetett nyilvántartásban nyilván
kell tartani.
Az állami vagyon használóját a vagyonnyilvántartás hiteles vezetése érdekében adatszolgáltatási
kötelezettség terheli. Ennek teljesítése érdekében az Egyetem a számviteli politikáját és nyilvántartásait köteles úgy kialakítani és vezetni, hogy azok biztosítsák az adatszolgáltatás pontosságát
és ellenőrizhetőségét. Az Egyetem a rábízott vagyonról készített mérlegről, valamint a mérleg soraival megegyező, vagyonelemenkénti tételes adatokról köteles információt szolgáltatni. A nyilvántartás egységessége, pontossága és az adatellenőrzések biztosítása érdekében az érintettek kötelesek az MNV Zrt.-vel együttműködni.
A vagyonnyilvántartás az állami vagyonhoz fűződő jogok és törvényes érdekek védelmében, a
tényleges állapotnak megfelelően tartalmazza a vagyon használóinak, kezelőinek azonosító adatait, a vagyonelemek azonosító adatait, a kapcsolódó jogokat és jogi szempontból jelentős tényeket, valamint a lényeges számviteli adatokat.
Ingatlanvagyon (telephelyi) nyilvántartását szükséges megteremteni, mely megalapozza az hatékony létesítmény gazdálkodási alapjait. Ingó eszközök nyilvántartásánál a számviteli nyilvántartáson kívül azok leltárkörzet szerinti és területi (helyiség) elhelyezkedését rögzítő nyilvántartását
szükséges kialakítani, mely rögzíti azok műszaki felülvizsgálati adatait is.
Az ingatlanok vonatkozásában elektronikus adatnyilvántartó rendszert (CAFM) szükséges működtetni, mely tartalmazza az ingatlanok ingatlan-nyilvántartási adatait, helyiségek adatait, kapacitás
kihasználtságát, az épületek műszaki adatait és állapotát. Az Egyetemen belüli adatszolgáltatás
módját a Gazdasági Szervezet Főigazgatója szabályozza. A működtetéshez szükséges erőforrást
biztosítani szükséges.
VII.2. Adatszolgáltatás külső szervek irányába, vagyonkataszter
Az Egyetem a vagyonkezelési szerződés és a szükségszerűség alapján az MNV Zrt-t tájékoztatni
köteles az ingatlankapacitási igényéről.
A szolgáltatandó adatok körére, az adatszolgáltatás gyakoriságára vonatkozó általános szabályokat
a Vhr. tartalmazza, az adatszolgáltatás részletes tartalmát, formáját (adatlapok tartalma, kitöltési
segédlete, az adatszolgáltatás informatikai háttere stb.) az MNV Zrt. vagyon-nyilvántartási szabályzata határozza meg.
1.

2.

Tételesen jelenteni kell az adott vagyonelemre vonatkozó adatok földterület, épület, lakás és
egyéb helyiség, gazdálkodó szervezetben fennálló részesedés és közgyűjteményeken kívül elhelyezett, védelem alá eső műtárgyak és alkotások eletében.
Tételesen kell megjeleníteni a vagyon-nyilvántartási szabályzatban megjelölt értékhatárt
meghaladó immateriális javakra, építményekre, gépekre, eszközökre, berendezésekre, felszerelésekre, járművekre és tenyészállatokra vonatkozó adatokat.
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Az 1. és 2. pontban nem szereplő vagyoncsoportokra vonatkozó adatokat összevontan kell jelenteni.

Adatszolgáltatás során az alábbi határidők és területek az irányadóak:
1. Tárgyév december 31-ei állományról évente egyszer, a tárgyévet követő év május 31-ig ( ha
jogszabályi rendelkezések miatt bizonyos vagyonelem tekintetében ezen határidőig adat nem
szolgáltatható, úgy tárgyi vagyonelem tekintetében szeptember 30-ig).
2. Tételesen nyilvántartott vagyonelem állami vagyonba kerüléséről (beruházás, beszerzés...),
kikerüléséről (értékesítés, megsemmisülés, selejtezés, térítés nélküli tulajdonba adás…), vagyonkezelői jogának átruházásáról, vagyon nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásról
harminc napon belül.
3. Vagyonelem értékbecslése esetén, értékéről haladéktalanul.
4. Új vagyonkezelői, haszonélvezeti jogot alapító vagy a vagyon hasznosítására kötött jogviszony létesítésekor a szerződés megkötésétől számított harminc napon belül, ezen jogviszonyok megszűnését követően haladéktalanul.
5. Az Egyetem törzsadatainak megváltozását követően nyolc napon belül.
6. Az Egyetem köteles a vagyonkezelési szerződésben meghatározott módon az Egyetem költségvetésének elfogadását követő 15 napon belül, de legkésőbb tárgyév április 30. napjáig az
MNV Zrt. részére beruházási, felújítási tervet megküldeni.
7. Az Egyetem köteles a tartós, 90 napot meghaladó használat átengedésről negyedévente (január 15., április 15., július 15., október 15.) adatot szolgáltatni. Változásról a használat átengedéséről szóló szerződés egy másolati példányának megküldésével, 30 napon belül az MNV
Zrt-t értesíteni kell.
Az állami vagyon értékesítését követő 30 napon belül tesz eleget az értékesítéshez kapcsolódó
adatszolgáltatási kötelezettségének.
Az Egyetem a vagyonkezelt eszközök értékcsökkenéséről és az értéket növelő beruházásokról,
felújításokról évente összesített tájékoztatást ad.
Az állami vagyont szerződés alapján használó személy harminc napon belül köteles bejelenteni az
MNV Zrt.-nek, ha
a szerződés tartama alatt az annak tárgyát képező vagyontárgy az állam tulajdonából bármely
módon (hatósági határozat, jogszabályi rendelkezés, káresemény miatti megsemmisülés stb.)
kikerül,
b) a szerződés tárgyát képező ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai bármely okból (művelési ág
változás, telekmegosztás, területváltozás stb.) megváltoznak.
a)

Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett személy a kötelezettségének az MNV Zrt. az előírt
határidőre nem tesz eleget, az MNV Zrt. tizenöt napos határidő tűzésével felhívja a kötelezettség
teljesítésére. E határidő elmulasztása a szerződés szempontjából lényeges kötelezettségszegésnek
minősül.
Központi költségvetési szerv esetén az MNV Zrt. az adatszolgáltatás elmulasztását jelzi az irányítást vagy felügyeletet ellátó szerv vezetőjének. Az irányító (felügyeleti) szerv vezetője a jelzés
nyomán tett intézkedéseiről az MNV Zrt.-t tájékoztatni köteles.
Állami vagyon vagyonkezelője az erre irányuló szerződéses jogviszony megszűnésekor, valamint
a jogszabályban vagy szerződésben meghatározott esetben köteles az állami vagyon értékének az
átvételkor fennálló állapothoz viszonyított különbözetével a szerződés szerint elszámolni.
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Állami vagyon növekedésének elszámolására a vagyonkezelő adatszolgáltatásának a tulajdonosi
joggyakorló írásbeli elfogadásával kerül sor.
VIII. GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEKBEN VALÓ RÉSZTVÉTEL
VIII.1. Gazdálkodó szervezetek alapítása
Az Egyetem jogosult gazdálkodó szervezetet alapítani, abban részesedést szerezni.
A Szenátus a fenntartó egyetértésével dönt gazdálkodó szervezet alapításáról, gazdálkodó szervezetben való részesedés szerzéséről.
Felsőoktatási intézmény csak olyan intézményi társaságot hozhat létre, vagy szerezhet részesedést,
mely nem sérti az Egyetem érdekeit. Az Egyetem gazdasági tevékenysége körében minden olyan
döntést meghozhat, intézkedést megtehet, amely hozzájárul az alapító okiratában meghatározott
feladatainak végrehajtásához, feltéve, hogy ezzel nem veszélyezteti az alapfeladatainak végrehajtását, a közpénzek és a közvagyon hatékony felhasználását, így különösen: szerződést köthet, társulhat, gazdálkodó szervezetet alapíthat, a rendelkezésére bocsátott vagyont használhatja és a vagyonkezelési szerződésében foglaltaknak megfelelően hasznosíthatja.
A 100%-os egyetemi tulajdonban álló gazdasági társaság azon közfeladat végzésére, amelynek ellátására létrehozták újabb gazdasági társaságot nem alapíthat.
Az Egyetem csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, illetve olyan gazdálkodó szervezetet
alapíthat, amelyben felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulás mértékét.
Az Egyetem a Kincstárnál vezetett külön fizetési számlájának egyenlege, valamint előirányzat maradványa, illetve intézményi gazdasági társaságtól kapott osztalék terhére jogosult zártkörűen működő részvénytársaságot vagy korlátolt felelősségű társaságot (intézményi társaság) alapítani, illetve ezekben részesedést szerezni.
Intézményi gazdasági társaság alapítására a Szenátus elé terjesztendő javaslatot az alapítást kezdeményező szervezeti egység vezetője előkészíti és előterjeszti az Egyetem Kancellárja felé, az
Egyetem Gazdasági Szervezet Főigazgatójának ellenjegyzésével. Az előterjesztés készítésére vonatkozó főbb irányelveket szabályozni szükséges.
Intézményi részvétellel működő gazdasági társaság alapítására, részesedés szerzésére, működésére, illetve a vezető tisztség viselőjének felelősségére az állami részesedéssel működő gazdasági
társaságra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
Az Egyetem nem alapíthat olyan gazdasági társaságot és nem szerezhet részesedést olyan gazdasági társaságban, amelynek valamelyik tagja nem átlátható. Amennyiben valamelyik tag az alapítást vagy részesedésszerzést követően válik nem átláthatóvá, úgy kezdeményezni kell a társasági
szerződés felülvizsgálatát és a gazdasági társaság tulajdonosi szerkezetének az átlátható szervezetre vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelő átalakítását.
Sikertelenség esetén a részesedés megszüntetéséről haladéktalanul intézkedni szükséges. Egyetemi többségi befolyással működő gazdasági társaság csak átlátható gazdasági társaságot alapíthat.
Nem átlátható szervezetben öröklés címén, törvényi rendelkezés alapján vagy követelés fejében
gazdasági társaságban szerzett többségi befolyással bíró részesedés szerzése esetén az Egyetem
köteles haladéktalanul intézkedni részesedése megszüntetése érdekében.
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Intézményi, állami és helyi önkormányzati többségi befolyással rendelkező nonprofit gazdasági
társaság csak többségi intézményi, állami, önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságban szerezhet részesedést és olyan nonprofit gazdasági társaságot alapíthat, melyben többségi tulajdoni részesedéssel rendelkezik. Az így alapított gazdasági társaság, további társaságot nem alapíthat.
Szellemi alkotás hasznosítására létrehozott, illetve működtetett intézményi társaságra a Tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény rendelkezéseit is alkalmazni kell.
VIII.2. Gazdálkodó szervezetek működése
Az intézményi társaság felügyelő bizottságába 1 tagot az MNV Zrt. jogosult delegálni. Az egyetemen magasabb vezetői és vezetői megbízással rendelkezők, illetőleg e személyek közeli hozzátartozói nem tölthetnek be olyan intézményi társaságban vezető tisztségviselő feladatot, nem lehetnek tagjai a felügyelő bizottságnak, nem láthatnak el könyvvizsgálói feladatot, melyet a felsőoktatási intézmény hozott létre, vagy amelyben részesedéssel rendelkezik.
Az egyetemi részvétellel működő gazdasági társaságban, gazdálkodó szervezetekben a tulajdonosi
jogokat a Kancellár gyakorolja, melyet meghatalmazás alapján az Egyetem vezető beosztású alkalmazottjára átruházhatja. Az átruházásról a Gazdasági Szervezetnél nyilvántartást kell vezetni.
Az átruházott hatáskör gyakorlója azt nem adhatja tovább.
Az Egyetem állami tulajdonú gazdálkodó szervezetben az állam nevében tulajdonosi jogokat törvény, miniszteri rendelet, vagy MNV Zrt-vel kötött szerződés alapján gyakorolhat.
Szenátus jóváhagyása szükséges gazdálkodó szervezetben való részesedés elidegenítéséhez, végelszámolási eljárás megindításához való döntéshez.
Intézményi társaság a nemzeti vagyon szabályai szerint az Egyetem által használatába adott ingatlanért, ingatlanrészért és egyéb tárgyi eszközökért bérleti díjat köteles fizetni. A bérleti díj mértéke
nem lehet alacsonyabb, mint az annak fenntartását biztosító költségek. Köteles továbbá az igénybevett szellemi tevékenység és egyéb anyagi javak, szolgáltatások ellenértékét megtéríteni.
Intézményi gazdálkodó szervezet székhelyéül, telephelyéül egyetemi ingatlant bejelenteni az
Egyetem Kancellárjának jóváhagyásával lehet.
Többségi intézményi társasági tagsággal rendelkező társaság és az Egyetem közötti szerződéseket,
Egyetem részéről kötelezettségvállalást eredményező jogügyletekről nyilvántartást kell vezetni.
VIII.3. Cégfelügyelet
Az Egyetem Szenátusa részére az intézményi részesedéssel működő gazdasági társaságok működéséről évente jelentést kell készíteni. Ezt a Gazdasági Szervezet készíti el, terjeszti be a Szenátus
elé.
Az intézményi gazdasági társaságokról nyilvántartást a Gazdasági Szervezet köteles vezetni, továbbá cégfelügyeleti rendszert kell kiépítenie azok működésével kapcsolatos kontrolling feladatok
ellátására.
Szabályozni szükséges az intézményi gazdasági társaságban vezető tisztséget betöltő személyek és
felügyelő bizottsági tagok díjazásának megállapítására vonatkozó alapelveket.
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A cégfelügyelet köteles érvényesíteni a cégvezetési felelősséget, valamint a közérdek érvényesülését biztosító vagyongazdálkodást.
IX. TULAJDONOSI ELLENŐRZÉS
Az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos tevékenységet az Állami Számvevőszék és a tulajdonosi joggyakorló rendszeresen ellenőrzi. Az ellenőrzés részletes szabályait a
vagyonkezelési szerződés és az MNV Zrt. ellenőrzési szabályzata rendezi.
Az MNV Zrt. megbízásából tulajdonosi ellenőrzést végző személy jogosultságai
a)
b)

c)
d)

az ellenőrzött szerv helyiségébe, vagyonkezelt ingatlanába belépni,
az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus adathordozón tárolt adatokba – a külön jogszabályban meghatározott adat- és titokvédelmi előírások
betartásával – betekinteni, azokról másolatot, kivonatot, illetve tanúsítványt készíttetni,
az ellenőrzött szerv vezetőjétől, képviselőjétől és bármely alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, tájékoztatást, információt, nyilatkozatot kérni,
szükség esetén az ellenőrzött szerv vizsgálatát előzetes értesítés nélkül is – a megbízólevele
bemutatásával – megkezdeni.

Az MNV Zrt. megbízásából tulajdonosi ellenőrzést végző személy kötelezettségei
a)
b)
c)

jogait olyan módon gyakorolni, hogy az ellenőrzött szerv tevékenységét és rendeltetésszerű
működését a lehető legkisebb mértékben zavarja,
tevékenységének megkezdéséről az ellenőrzött szerv vezetőjét az ellenőrzés megkezdése előtt
legalább 8 nappal tájékoztatni és megbízólevelét az ellenőrzés megkezdésekor bemutatni,
megállapításait tárgyszerűen, a valóságnak megfelelően ellenőrzési jelentésbe foglalni, és a
jelentés-tervezetet, valamint a végleges – az el nem fogadott észrevételek indokait is tartalmazó – jelentést az ellenőrzött szerv vezetőjének megküldeni.

Az ellenőrzött szerv vezetője, képviselője, dolgozója jogosult:
a)
b)
c)

az ellenőr személyazonosságának bizonyítására alkalmas okiratot, illetve megbízólevelének
bemutatását kérni, ennek hiányában az együttműködést megtagadni,
az ellenőrzési cselekményeknél jelen lenni,
az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre – a megküldéstől számított tizenöt napon belül – észrevételt tenni.

Az ellenőrzött szerv vezetője, képviselője, dolgozója köteles:
a)
b)
c)
d)
e)

az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, abban együttműködni,
az ellenőrzést végző részére szóban vagy – az ellenőrzést végző kérésére – írásban a kért tájékoztatást, felvilágosítást, nyilatkozatot megadni, a dokumentációkba a betekintést biztosítani,
az ellenőrzést végző kérésére, a rendelkezésre bocsátott dokumentáció (iratok, okmányok,
adatok) teljességéről nyilatkozni,
az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni,
az ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedéseiről a tulajdonosi joggyakorlót
tájékoztatni.

3716 EGYETEMI ÉRTESÍTŐ

109. SZÁM

X. TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁS
X.1. Általános rendelkezések
Tulajdonosi joggyakorló, aki a nemzeti vagyon felett, az államot megillető tulajdonosi jogok és
kötelezettségének összességére jogosult. A tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként, ha törvény vagy miniszteri rendelet eltérően nem rendelkezik, az MNV
Zrt. gyakorolja.
Állami tulajdonban álló ingatlanok felett, amelyeknek egy része a Nemzeti Földalapba tartozik, az
állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter az agrárpolitikáért felelős miniszterrel közösen a
nemzeti földalapról szóló törvény, valamint annak végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint gyakorolja a tulajdonosi jogokat, a tulajdonosi joggyakorló főszabály szerint a
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet.
Az állam nevében központi költségvetési szerv elláthatja a tulajdonosi joggyakorlást.
X.2. Beruházások, felújítások, ingatlan-nyilvántartási változások engedélyezése
A vagyonkezelő az ingatlanokat érintő beruházási, felújítási munkálatot az MNV Zrt. előzetes engedélye alapján a vagyonkezelési szerződésben foglalt rendelkezések alapján jogosult elvégezni.
Valamennyi ingatlan-nyilvántartást érintő változás az MNV Zrt. előzetes jóváhagyása esetén folytatható le, az I.4. pontban foglalt kivétellel.
Beruházások, felújítások tekintetében a felek eltérő rendelkezésének hiányában egymással szemben megtérítési kötelezettsége nem keletkezik.
Amennyiben a beruházás és felújítás eredménye a meglévő vagyon része, arra a vagyonkezelői jog
törvény erejénél fogva kiterjed, nincs szükség a vagyonkezelési szerződés módosítására.
A tulajdonosi joggyakorlás rendjét az MNV Zrt. egyedi meghatalmazásokkal is rendezheti.
XI. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
Ajánlattevő (pályázó): a pályázati felhívás alapján ajánlatot tevő személy, illetve az együttes pályázati ajánlattétel céljából alapított - a pályázati eljárás és a szerződéskötés során egyetemleges
felelősségű - ajánlattevői közösség vagy más alkalmi egyesülés (konzorcium).
Azonnali beavatkozást igénylő hiba: a hiba életveszélyt okoz, továbbá az épület állagát veszélyezteti vagy az ingatlan rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozza.
Beruházás: a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe
helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, a hitel igénybevételt, a biztosítást is); beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is, az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel
együtt.
Értékesítés: állami vagyon tulajdonjogának bármely jogcímen történő, visszterhes átruházása.
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Fejlesztés: olyan - alapvetően felhalmozási kiadásokban megtestesülő - tevékenység, amely új,
vagy a korábbinál műszaki, technikai szempontból korszerűbb tárgyi eszközök létrehozására irányul, illetve meglevő tárgyi eszközök műszaki, technikai paramétereinek korszerűsítését valósítja
meg;
Felújítás: az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását
szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az
adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak;
felújítás a korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli; a tárgyi eszközt akkor kell felújítani,
amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben
elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű
használatot veszélyezteti; nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egy időben való
elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától.
Hasznosítás: A tulajdonosi joggyakorló vagy a nemzeti vagyon használója által a nemzeti vagyon
birtoklásának, használatának, hasznok szedési jogának bármely, a tulajdonjog átruházását nem
eredményező jogcímen történő átengedése, ideértve a vagyonkezelésbe adást, valamint a haszonélvezeti jog alapítását.
Karbantartás: a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a
hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi.
Költségvetési szerv: költségvetési szerv az államháztartás részét képező, nyilvántartásba vett
olyan jogi személy, amely jogszabályban meghatározott és az alapító okiratban rögzített állami, illetve önkormányzati feladatokat (a továbbiakban együtt: közfeladat) közérdekből, alaptevékenységként, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott követelmények és feltételek alapján, jogszabályban meghatározott szerv vagy személy irányítása vagy felügyelete mellett, az alapító okiratban megjelölt működési körben közfeladat-ellátási kötelezettséggel, éves költségvetéséből
vagy költségvetési keretéből gazdálkodva végez.
Nemzeti vagyon használója: az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely állami vagyon tekintetében törvény vagy szerződés
alapján bármely jogcímen nemzeti vagyont birtokol, használ, szedi annak hasznait, kivéve a tulajdonosi joggyakorló és a vagyonkezelő.
Vagyonkezelő: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben vagyonkezelőként meghatározott azon személy, amellyel az állami vagyon vagyonkezelésére az MNV Zrt., valamint annak jogelődje, vagy az állami vagyon tulajdonosi joggyakorlója vagyonkezelési szerződést kötött,
továbbá, akit törvény vagyonkezelőként kijelöl.
Vételi jog: ha a tulajdonos másnak vételi jogot (opció) enged, a jogosult a dolgot egyoldalú nyilatkozattal megvásárolhatja. A vételi jogra vonatkozó megállapodást - a dolog és a vételár megjelölésével - írásba kell foglalni.
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XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Jelen szabályzatot az Egyetemi Szenátus 2015. év december hó 21. napján hozott 245/2015. számú SZ-határozatával elfogadta azzal, hogy a 137/2010. számú SZ-határozattal elfogadott Vagyonkezelési Szabályzat jelen szabályzat hatályba lépésével hatályon kívül helyezésre kerül.
Jelen szabályzat 2016. január 1. napján lép hatályba. A folyamatban lévő ügyek tekintetében a
Vagyonkezelési Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni.
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