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NAPIRENDI PONTOK 
 

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusának 2017. év június hó 26. napján (hétfő) 14.00 órakor 

tartott, 2016/2017. tanévi XII. rendes ülésén az alábbi napirendi pontok kerültek megvitatásra: 

 

1. Személyi ügyek:  

 

I. Javaslat egyetemi tanár munkakör betöltésére meghívott oktatóként 

 

Fogorvostudományi Kar 

- Javaslat Dr. Radnai Márta foglalkoztatására egyetemi tanár (meghívott oktató) munkakörben 

további jogviszonyban részmunkaidős kinevezéssel a pályázat lebonyolításáig a FOK 

Fogpótlástani Tanszékén. 

Előterjesztő:  Dr. Szabó Gábor rektor 

 

II. Javaslat főiskolai tanár munkakör betöltésére meghívott oktatóként 

 

Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 

- Javaslat Dr. Kállai Ernő foglalkoztatására főiskolai tanár (meghívott oktató) munkakörben 

teljes munkaidőre szóló kinevezéssel a pályázat lebonyolításáig a JGYPK Alkalmazott 

Társadalomismereti és Kissebbségpolitikai Intézetben. 

Előterjesztő: Dr. Szabó Gábor rektor 

 

III. SZTE Bajai Obszervatóriumába igazgatói tisztség betöltésére benyújtott pályázat 

rangsorolása 
- Javaslat Dr. Hegedűs Tibor tudományos kutató (SZTE Bajai Obszervatóriuma), jelenlegi 

igazgató megbízására az SZTE Bajai Obszervatóriuma igazgatói tisztségének ellátására. 

Előterjesztő: Dr. Szabó Gábor rektor 

 

IV. Teleki Blanka Kollégium igazgatói tisztségének betöltésére benyújtott pályázat rangsorolása 
- Javaslat Tóthné Márkus Katalin kollégiumi nevelőtanár (SZTE Teleki Blanka Kollégium), 

jelenlegi igazgató megbízására az SZTE Teleki Blanka Kollégium igazgatói tisztségének 

ellátásával. 

Előterjesztő: Dr. Karsai Krisztina oktatási rektorhelyettes 

 

V. Javaslat doktori iskola vezetőjének megbízására  

- Javaslat Dr. Blutman László egyetemi tanár (ÁJTK Nemzetközi Jogi és Európa-jogi 

Tanszék) megbízására az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetői teendőinek 

ellátásával 

Előterjesztő: Prof. Dr. Kemény Lajos tudományos és innovációs rektorhelyettes 

 

VI. Javaslat Pro Universitate-díj adományozására 

 

Természettudományi és Informatikai Kar 

- Javaslat Pro Universitate-díj adományozására Dr. Kiss Tamás egyetemi tanár (Szervetlen és 

Analitikai Kémiai Intézet)  részére 

- Javaslat Pro Universitate-díj adományozására Dr. Czédli Gábor egyetemi tanár (Algebra és 

Számelmélet Tanszék) részére 
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Gyógyszerésztudományi Kar 

- Javaslat Pro Universitate-díj adományozására Dr. Fülöp Ferenc egyetemi tanár 

(Gyógyszerkémiai Intézet) részére 

 

Klebelsberg Könyvtár 

- Javaslat Pro Universitate-díj adományozására Czinkóczkiné Dr. Meskó Eszter általános 

főigazgató-helyettes, főkönyvtáros (Klebelsbeg Könytár) részére 

Előterjesztő:  Dr. Szabó Gábor rektor 

 

VII. Javaslat Klebelsberg Kunó-díj adományozására 

 

Általános Orvostudományi Kar 

- Javaslat Klebelsberg Kunó-díj adományozására Dr. Tóth Gábor tanszékvezető egyetemi tanár 

(Orvos Vegytani Intézet) részére 

Előterjesztő: Dr. Makk Ferenc Klebelsberg Kuratórium elnöke 

 

VIII. Javaslat Klebelsberg Kunó-díj emeritus fokozat adományozására 

 

Általános Orvostudományi Kar 

- Javaslat Klebelsberg Kunó-díj emeritus fokozat adományozására Dr. Nagy Sándor professor 

emeritus (Sebészeti Műtéttani Intézet) részére 

Előterjesztő: Dr. Makk Ferenc, Klebelsberg Kuratórium elnöke 

 

2. Tájékoztatás az Interreg V-A Románia-Magyarország Programhoz kapcsolódó folyamatokról  

Előterjesztő:  Dr. Szabó Gábor rektor 

 Dr. Fendler Judit kancellár 

 

3.  Tájékoztatás a „Science Park Szeged” koncepcióról és a kapcsolódó fejlesztésekről  

 Előterjesztő:  Dr. Szabó Gábor rektor 

 Dr. Fendler Judit kancellár 

 

4. Tájékoztatás a HCEMM (HU-MOLMEDEX) projekt előrehaladásról és a kapcsolódó 

tevékenységekről  

Előterjesztő:  Dr. Szabó Gábor rektor 

 Dr. Fendler Judit kancellár 

 

5. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti 

Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája alapító okiratának módosítására 

Előterjesztő:  Dr. Karsai Krisztina oktatási rektorhelyettes 

 

6. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Művészeti Szakgimnázium és 

Alapfokú Művészeti Iskola alapító okiratának módosítására 

Előterjesztő:  Dr. Karsai Krisztina oktatási rektorhelyettes 

 

7. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem 2017. évi Vagyongazdálkodási Tervének elfogadására 

Előterjesztő:  Dr. Fendler Judit kancellár 

 Zsirosné Tácsi Ildikó gazdasági szervezet főigazgató 

 

8. Tájékoztató az egyetemi részesedéssel működő gazdasági társaságok 2016. évi gazdálkodási 

adatairól 

Előterjesztő:  Dr. Fendler Judit kancellár 

 Zsirosné Tácsi Ildikó gazdasági szervezet főigazgató 
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9. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtár Szervezeti és Működési 

Szabályzata módosítására 

Előterjesztő:  Dr. Keveházi Katalin főigazgató 

 

10. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának módosítására  

Előterjesztő: Török Márk EHÖK elnök 

 

11. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés 

Szabályzatának módosítására 

 Előterjesztő: Dr. Kemény Lajos tudományos és innovációs rektorhelyettes 

 

12. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzatának módosítására 

Előterjesztő:  Dr. Karsai Krisztina oktatási rektorhelyettes 

 

13. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Köznevelési Szabályzatának elfogadására 

Előterjesztő:  Dr. Karsai Krisztina oktatási rektorhelyettes 

 Dr. Forgács Tamás főigazgató 

 

14. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Rendezvényszabályzatának elfogadására 

Előterjesztő:  Dr. Fendler Judit kancellár 

 Dr. Bene Tamás nemzetközi és közkapcsolati igazgató 

 

15. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Szenátusának ügyrendje elnevezésű szabályzat 

módosítására  

Előterjesztő:  Dr. Szabó Gábor rektor 

 Dr. Dömötör Máté ISZSZK főigazgató 

 

16. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Kötelezettségvállalási Szabályzatának módosítására  

Előterjesztő:  Dr. Fendler Judit kancellár 

 Zsirosné Tácsi Ildikó gazdasági szervezet főigazgató 

 

17. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem VIP Kártya Kezelési Szabályzatának módosítására 

Előterjesztő:  Dr. Fendler Judit kancellár 

 Zsirosné Tácsi Ildikó gazdasági szervezet főigazgató 

 

18. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Pénzkezelési Szabályzat módosítását elfogadó SZ-123-

XI/2016/2017. (VI.12.) sz. határozat módosítására 

Előterjesztő:  Dr. Fendler Judit kancellár 

 Zsirosné Tácsi Ildikó gazdasági szervezet főigazgató 

 

19. Javaslat „A magyar őstörténet és középkori eurázsiai steppe története” új specializáció 

indítására a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának történelem BA 

képzésében  

Előterjesztő:  Dr. Szajbély Mihály dékán 
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20. Javaslat Folyamattechnikai specializáció/Gépészmérnöki BSc új specializáció indítására a 

Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán 

Előterjesztő:  Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor dékán 

 

21. Javaslat Gazdálkodás és Vállalkozás/Vidékfejlesztési agrármérnök BSc új specializáció 

indítására a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán 

Előterjesztő:  Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor dékán 

 

22. Javaslat Turisztikai és desztinációmenedzsment/Vidékfejlesztési agrármérnök BSc új 

specializáció indítására a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán 

Előterjesztő:  Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor dékán 

 

23. Javaslat Gépészeti üzemfenntartás specializáció/Gépészmérnöki BSc új specializáció 

indítására a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán 

Előterjesztő:  Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor dékán 

 

24. Javaslat a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szegedi Tudományegyetem között 

hatályos egészségügyi ellátási és kapcsolódó vagyonkezelési/használati tárgyú szerződések 

módosításáról rendelkező SZ-112-X/2016/2017. (V. 29.) számú határozat módosítására  

Előterjesztő:  Dr. Facskó Andrea elnök 

 

25. Aktuális bejelentések 

Előterjesztő: Rektori Kabinet (RK tagjai) 

 Dékánok 
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HATÁROZATOK 
 

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusának 2017. év június hó 26. napján tartott 2016/2017. 

tanévi XII. rendes ülésének határozatai 

 

SZ-124-XII/2016/2017. (VI.26.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 47 igen 

szavazattal egyhangúlag támogatja Dr. Radnai Márta foglalkoztatását egyetemi tanár (meghívott 

oktató) munkakörben további jogviszonyban részmunkaidős kinevezéssel a pályázat lebonyolításáig 

a FOK Fogpótlástani Tanszékén. 

 

SZ-125-XII/2016/2017. (VI.26.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 47 igen 

szavazattal egyhangúlag támogatja Dr. Kállai Ernő foglalkoztatását főiskolai tanár (meghívott 

oktató) munkakörben teljes munkaidőre szóló kinevezéssel a pályázat lebonyolításáig a JGYPK 

Alkalmazott Társadalomismereti és Kissebbségpolitikai Intézetében. 

 

SZ-126-XII/2016/2017. (VI.26.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 47 igen 

szavazattal egyhangúlag támogatja Dr. Hegedűs Tibor tudományos kutató (SZTE Bajai 

Obszervatóriuma), jelenlegi igazgató megbízását az SZTE Bajai Obszervatóriuma igazgatói 

tisztségének ellátására. 

 

SZ-127-XII/2016/2017. (VI.26.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 47 igen 

szavazattal egyhangúlag támogatja Tóthné Márkus Katalin kollégiumi nevelőtanár (SZTE Teleki 

Blanka Kollégium), jelenlegi igazgató megbízását az SZTE Teleki Blanka Kollégium igazgatói 

tisztségének ellátására. 

 

SZ-128-XII/2016/2017. (VI.26.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 47 igen 

szavazattal egyhangúlag támogatja Dr. Blutman László egyetemi tanár (ÁJTK Nemzetközi Jogi és 

Európa-jogi Tanszék) megbízását az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetői teendőinek 

ellátására. 

 

SZ-129-XII/2016/2017. (VI.26.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 47 igen 

szavazattal egyhangúlag támogatja Pro Universitate-díj adományozását Dr. Kiss Tamás egyetemi 

tanár (TTIK Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézet) részére. 

 

SZ-130-XII/2016/2017. (VI.26.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 47 igen 

szavazattal egyhangúlag támogatja Pro Universitate-díj adományozását Dr. Czédli Gábor egyetemi 

tanár (TTIK Algebra és Számelmélet Tanszék) részére. 

 

SZ-131-XII/2016/2017. (VI.26.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 46 igen 

szavazattal egyhangúlag támogatja Pro Universitate-díj adományozását Dr. Fülöp Ferenc egyetemi 

tanár (GYTK Gyógyszerkémiai Intézet) részére. 

 

SZ-132-XII/2016/2017. (VI.26.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 46 igen 

szavazattal egyhangúlag támogatja Pro Universitate-díj adományozását Czinkóczkiné Dr. Meskó 

Eszter általános főigazgató-helyettes, főkönyvtáros (Klebelsbeg Könytár) részére. 
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SZ-133-XII/2016/2017. (VI.26.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 46 igen, 

1 nem szavazattal támogatja Klebelsberg Kunó-díj adományozását Dr. Tóth Gábor tanszékvezető 

egyetemi tanár (ÁOK Orvos Vegytani Intézet) részére. 

 

SZ-134-XII/2016/2017. (VI.26.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 47 igen 

szavazattal egyhangúlag támogatja Klebelsberg Kunó-díj emeritus fokozat adományozását Dr. 

Nagy Sándor professor emeritus (ÁOK Sebészeti Műtéttani Intézet) részére. 

 

SZ-135-XII/2016/2017. (VI.26.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 45 igen 

szavazattal egyhangúlag elfogadja az Interreg V-A Románia-Magyarország Programhoz 

kapcsolódó folyamatokról szóló tájékoztatást azzal, hogy egyúttal felhatalmazza az Egyetem 

rektorát és kancellárját, a RO-HU Program keretében benyújtandó pályázatok előkészítésében, 

benyújtásában való közreműködésre. 

 

SZ-136-XII/2016/2017. (VI.26.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 47 igen 

szavazattal egyhangúlag elfogadja a „Science Park Szeged” koncepcióról és a kapcsolódó 

fejlesztésekről szóló tájékoztatást, elfogadás esetén egyúttal felhatalmazza a rektort és a kancellárt, 

hogy a kormánybiztosi felkérésüknek megfelelően és annak eleget téve a Science Park Szeged 

fejlesztéséhez kapcsolódó további előkészítő folyamatokat irányítsák. 

 

SZ-137-XII/2016/2017. (VI.26.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 47 igen 

szavazattal egyhangúlag elfogadja a HCEMM (HU-MOLMEDEX) projekt előrehaladásról és a 

kapcsolódó tevékenységekről szóló tájékoztatást. Egyúttal felhatalmazza a rektort és a kancellárt a 

kapcsolódó további előkészítő folyamatok irányítására; az Egyetem és a projekt céljainak 

megvalósítása érdekében szükséges döntések meghozatalára; valamint szükség esetén a 

megalapítandó projektcégben való részesedésszerzésre. 

 

SZ-138-XII/2016/2017. (VI.26.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 46 igen 

szavazattal egyhangúlag támogatja a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános 

és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája alapító okiratának jelen előterjesztés 

szerinti módosítását. 

 

SZ-139-XII/2016/2017. (VI.26.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 47 igen 

szavazattal egyhangúlag támogatja a Vántus István Gyakorló Művészeti Szakgimnázium és 

Alapfokú Művészeti Iskola alapító okiratának módosítását azzal, hogy az alapító okirat módosítás 

által meghatározott alapfokú művészeti oktatás csak és kizárólag abban az esetben folytatható, 

amennyiben a köznevelési intézmény fenntartói joga más fenntartó részére átadásra kerül. 

 

SZ-140-XII/2016/2017. (VI.26.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 46 igen 

szavazattal egyhangúlag támogatja a Szegedi Tudományegyetem 2017. évi Vagyongazdálkodási 

Tervének elfogadására tett javaslatot. 

 

SZ-141-XII/2016/2017. (VI.26.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 47 igen 

szavazattal egyhangúlag elfogadja az egyetemi részesedéssel működő gazdasági társaságok 2016. 

évi gazdálkodási adatairól szóló tájékoztatót. 
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SZ-142-XII/2016/2017. (VI.26.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 47 igen 

szavazattal egyhangúlag támogatja a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtár 

Szervezeti és Működési Szabályzata módosítására tett javaslatot azzal, hogy a módosítás a Szenátus 

döntésével egyidejűleg hatályba lép. 

 

SZ-143-XII/2016/2017. (VI.26.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 47 igen 

szavazattal egyhangúlag támogatja a Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori 

Fokozatszerzés Szabályzatának módosítását 2017. év június hó 26-i hatállyal. 

 

SZ-144-XII/2016/2017. (VI.26.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 45 igen 

és 1 nem szavazattal támogatja a Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj 

Szabályzatának módosítására tett javaslatot, egyúttal a szabályzat elnevezése Szegedi 

Tudományegyetem Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Szabályzatra módosul.  

 

SZ-145-XII/2016/2017. (VI.26.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 47 igen 

szavazattal egyhangúlag támogatja a Szegedi Tudományegyetem Köznevelési Szabályzatának 

elfogadását. 

 

SZ-146-XII/2016/2017. (VI.26.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 35 igen, 

2 nem és 7 tartózkodom szavazattal támogatja a Szegedi Tudományegyetem 

Rendezvényszabályzatának elfogadását. 

 

SZ-147-XII/2016/2017. (VI.26.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 45 igen 

szavazattal egyhangúlag támogatja a Szegedi Tudományegyetem Szenátusának ügyrendje 

elnevezésű szabályzat módosítására tett javaslatot. 

 

SZ-148-XII/2016/2017. (VI.26.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 43 igen 

szavazattal egyhangúlag támogatja a Kötelezettségvállalási szabályzat módosítására tett javaslatot. 

 

SZ-149-XII/2016/2017. (VI.26.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 43 igen 

szavazattal egyhangúlag támogatja a Szegedi Tudományegyetem VIP Kártya Kezelési 

Szabályzatának módosítását. 

 

SZ-150-XII/2016/2017. (VI.26.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 

egyhangúlag támogatja a SZ-123-XI/2016/2017. (VI.12.) sz. határozatának módosítását az alábbiak 

szerint:  

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 42 igen szavazattal egyhangúlag támogatja 

a Szegedi Tudományegyetem Pénzkezelési Szabályzatának módosítását 2017. év augusztus hó 1. 

napi hatállyal az előterjesztésben meghatározottak szerint, továbbá azzal, hogy a 8. sz. melléklet 

2017. év július hó 1. napjával hatályba lép. 

 

SZ-151-XII/2016/2017. (VI.26.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 43 igen 

szavazattal egyhangúlag támogatja „A magyar őstörténet és középkori eurázsiai steppe 

története” új alapszakos specializáció indítását a Szegedi Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Karán.  
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SZ-152-XII/2016/2017. (VI.26.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 43 igen 

szavazattal egyhangúlag támogatja a Folyamattechnikai specializáció/Gépészmérnöki BSc új 

specializáció indítását a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán. 

 

SZ-153-XII/2016/2017. (VI.26.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 43 igen 

szavazattal egyhangúlag támogatja a Gazdálkodás és Vállalkozás/Vidékfejlesztési agrármérnök 

BSc új specializáció indítását a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán azzal, hogy a Mérnöki 

Kar jelen specializáció indításához kapcsolódó tantárgyi leírást a Mezőgazdasági Karral egyezteti.  

 

SZ-154-XII/2016/2017. (VI.26.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 43 igen 

szavazattal egyhangúlag támogatja a Turisztikai és desztinációmenedzsment/Vidékfejlesztési 

agrármérnök BSc új specializáció indítását a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán azzal, 

hogy a Mérnöki Kar jelen specializáció indításához kapcsolódó tantárgyi leírást a Mezőgazdasági 

Karral egyezteti.  

 

SZ-155-XII/2016/2017. (VI.26.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 42 igen 

szavazattal egyhangúlag támogatja a Gépészeti üzemfenntartás/Gépészmérnöki BSc új 

specializáció indítását a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán. 

 

SZ-156-XII/2016/2017. (VI.26.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 43 igen 

szavazattal egyhangúlag támogatja a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szegedi 

Tudományegyetem között hatályos egészségügyi ellátási és kapcsolódó vagyonkezelési/használati 

tárgyú szerződések módosítása tárgyában hozott SZ-112-X/2016/2017. (V. 29.) határozata alábbiak 

szerint történő módosítását: 

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa az Egészségügyi ellátási-vagyonkezelési szerződés II. számú 

módosítása II.1. pontját az alábbi pontosítással hagyja jóvá a szerződő fél Szeged Megyei Jogú Város 

Önkormányzatával egyeztetetten. 

 

„1. Az Önkormányzat az alábbi ingatlanok tulajdonjogának ingyenes átruházását kezdeményezi a 

Magyar Állam javára: 

- Szeged, Tisza Lajos krt. 97. (hrsz: 3497/2) 

    - Szeged, Vasas Szent Péter u. 1-3. (hrsz: 25782) 

    - Szeged, Kálvária sgt. 57. (hrsz: 25542) 

    - Szeged, Kálvin tér 5. (hrsz: 2976/B/1) 

    - Szeged, Szent István tér 3-4. (hrsz: 2815) földszint 73 m
2     

alapterületű 

helyiségcsoport (volt gyermek bőrgyógyászat)” 

 

és egyúttal felhatalmazza a rektort és a kancellárt a fentiek alapján módosított szövegű szerződés 

aláírására és a tárgykörű ügyben teljes jogkörrel történő eljárásra. 
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SZABÁLYZATOK 
 

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM  

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.) 

 

A doktori képzést vagy fokozatszerzést 2016. szeptember 1. előtt megkezdett doktoranduszokra és 

doktorjelöltekre a 2016. január 1-én hatályba lépett szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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 kettőszáznegyven kreditet kell szerezni. A képzési idő - ha e 

törvény eltérően nem rendelkezik - nyolc félév. 

(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. 
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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.  



128. SZÁM EGYETEMI ÉRTESÍTŐ   4941 
   
 

II. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A SZABÁLYZAT HATÁLYA 

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), 

 a doktori képzésben részt vevő oktatókra és kutatókra, 

 a doktori (PhD) fokozat odaítélésében közreműködő bizottságok tagjaira. 

FOGALMAK 

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 doktorandusz által készített írásmű, alkotás vagy munka, 

amellyel a doktorandusz – 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 képzés kutatási és disszertációs szakasza, melyre sikeres 

komplex vizsga esetén lehet belépni; 

 

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: 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; 
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doktori iskola vezetője: A doktori iskola vezetőjét a doktori iskola az MTA doktora címmel 

rendelkező 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. 

 

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; 

 

komplex vizsga: [Nftv. 53.§ (4) a)] A doktori képzés során, a negyedik félév végén, a képzési és 

kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként 

komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt; 

 

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 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 doktorandusz 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;  
 

 

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; 

 

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. 
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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: Az adott felsőoktatási intézményben, teljes munkaidőben, munkaviszonyban vagy 

közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott oktató vagy tudományos kutató, az intézményben 

emeritált professzor emeritus/emerita vagy az intézménnyel együttműködő kutatóintézetben 

foglalkoztatott teljes munkaidejű kutató, tudományos tanácsadó / kutató-professzor (DSc/MTA 

doktora). Tudományos fokozattal rendelkezik a doktori iskola tudományágában, illetve annak kutatási 

területén folyamatos, magas szintű tudományos tevékenységet folytat, témavezetésével legalább egy 

doktorandusz doktori fokozatot szerzett. A doktori iskolában témavezetői tevékenységet vállal. 

 

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. 
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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. 

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. 

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. 

3. 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. 

4. 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. 

AZ EGYETEMI DOKTORI TANÁCS 

5. Az Egyetemen a doktori fokozatszerzés és a doktori képzés legfőbb döntéshozó és elvi irányító 

szerve az EDT. 

6. 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. 

7. Az EDT titkárának teendőit a Doktori Intézet igazgatója látja el. 

8. Az EDT tagjai: 

a) Az Egyetemen akkreditált doktori iskolák (felsorolásuk a 2. számú mellékletben található) egy-

egy 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. 
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9. Az EDT az előző pontban szereplő doktori iskolai képviselőket és 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. 

10. Az EDT határozatképes, ha szavazati jogú tagjainak többsége, köztük legalább 2 külső tag jelen 

van. 

11. 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. 

12. Az EDT 

 véleményezi a doktori iskolák létesítési javaslatát; 

 a szenátus részére rendszeresen értékeli az egyetemen folyó doktori képzést és fokozatszerzést; 

 indokolt esetben kezdeményezi doktori iskolák megszüntetését; 

 tudományterületenként – ezen belül a felsőoktatási intézmény doktori szabályzatában 

meghatározott tudomány-, illetve művészeti ágakban – tudomány-, illetve művészeti ági 

doktori tanácsot hozhat létre; 

 dönt a doktori fokozat odaítéléséről, honosításáról és visszavonásáról; 

 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; 

 megválasztja a felsőoktatási intézmény doktori iskoláinak vezetőit, megbízza, illetve felmenti a 

doktori iskola tanácsának tagjait. 

13. Az EDT dönt az előző pontban foglaltakon kívül: 

 a magyar állami ösztöndíjas doktorandusz hallgatók felvételi keretének tudományterületek 

közötti elosztásáról, 

 a doktori iskolák minőségbiztosítási elveiről.  

14. Az EDT jóváhagyja 

 a doktori iskolák törzstagjait az illetékes doktori iskola vezetőjének javaslatára, 

 a doktori iskolák alapításának kezdeményezését, 

15. 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, 

16. Az EDT véleményezi 

 az EDT elnökének javasolt professzor személyét. 

17. Az EDT döntéseit a TDT-k véleményének ismeretében hozza meg. 

18. Az EDT indokolt esetben elektronikus szavazással is hozhat határozatokat. Nem lehet 

elektronikus szavazást tartani, ha azt az EDT valamely szavazati jogú tagja ellenzi.  
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19. Nem dönthet elektronikus szavazással az 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. 

A TUDOMÁNYTERÜLETI DOKTORI TANÁCSOK 

20. 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.  

21. A TDT-k külső, valamint doktorandusz hallgatók által választott tagjaira a III. fejezet 8. és 9. 

pontjaiban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni. 

22. A TDT-k – a tudományterületen működő doktori iskolák tanácsainak javaslata alapján – döntenek 

  az EDT által átruházott jogkörben 

o a doktori fokozatszerzési eljárások megindításáról, 

o a doktoranduszok komplex vizsga tárgyairól, 

o a komplexvizsga-bizottságok 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 III. fejezet 40. és 41. pont figyelembevételével. 

  a VI fejezet 45. pontban felsorolt esetekben zártkörű védés elrendeléséről, és az értekezés, 

valamint annak nyilvánosságának korlátozásáról. 

23. A TDT-k a doktori iskolák tanácsainak javaslatára jóváhagyják  

 a doktori iskolák szabályzatát,  

 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. 

24. 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, 
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  a kari tanácsoknak a doktori képzés normatív (képzési-, kutatási-) támogatásának az egyes 

iskolák közötti elosztásáról. 

25. A TDT-k indokolt esetben elektronikus szavazással is hozhatnak határozatokat. Nem lehet 

elektronikus szavazást tartani, ha azt a TDT valamely szavazati jogú tagja ellenzi. 

26. 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. 

27. A TDT-kre is alkalmazni kell az ezen fejezet 11. pontjában, a jogorvoslati ügyekben az EDT-re 

vonatkozókat, azzal az eltéréssel, hogy a jogorvoslati kérelmeket az illetékes dékán 

véleményének ismeretében az EDT bírálja el. 

A DOKTORI INTÉZET 

28. 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. 

29. 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, 

 EDT üléseinek előkészítése, a TDT-k munkájának összehangolása, 

  Gondoskodik – a doktorandusz és a Klebelsberg Könyvtár közreműködésével – a tézisek és az 

értekezések elektronikus úton való nyilvánosságra hozataláról; 

  Az előbb említett nyilvánosságra hozatalkor alkalmazza ezen fejezet 22. pontbeli doktori 

tanácsi határozatot. 

30. A Doktori Intézet központi adminisztratív feladatait az Igazgatásszervezési és Szolgáltatási 

Központ előadói látják el az illetékes karok munkatársainak bevonásával. 

31. A doktori disszertációk nyilvános vitáinak megszervezése, lebonyolítása a doktori iskola szerint 

illetékes karok feladata. A doktori iskolák a védéseket három héttel korábban meghirdetik az 

Országos Doktori Tanács (továbbiakban: ODT) honlapján (www.doktori.hu).  

http://www.doktori.hu/
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32. 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 

33. 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. 

34. 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. 

A DOKTORI ISKOLÁK LÉTESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI ÉS ELJÁRÁSI RENDJE 

35. A Doktori iskola létesítésére benyújtandó pályázatokat az e fejezet preambulumában szereplő 

jogszabályi háttér vonatkozó részének alapján kell elkészíteni. 

36. 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. 

37. 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. 

38. Ha a doktori iskola törzstagja más doktori iskolában is vállal témavezetést vagy oktatást, akkor azt 

be kell jelentenie saját doktori iskolája tanácsának. 

KÉPZÉSI/KUTATÁSI PROGRAMOK 

39. 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 3 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. 
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40. 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. 

41. A képzési/kutatási program vezetőjének feladatai: 

 irányítja a programban folyó szakmai munkát;  

 felelősen részt vesz a doktori iskola tanácsának munkájában. 

A DOKTORI ISKOLA TANÁCSA 

42. 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. 

43. A doktori iskola tanácsának feladatai: 

 az iskola belső szabályzatának és követelményrendszerének kidolgozása a doktori szabályzattal 

összhangban, valamint az ezek végrehajtása; 

 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 komplexvizsga-bizottságok és bírálóbizottságok összetételére valamint a 

fokozatszerzésre jelentkezők vizsgatárgyaira; 

 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; 
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 meghatározza a doktori iskola által, a doktori fokozatszerzési eljárásban elfogadott idegen 

nyelvek körét; 

 javaslatot tesz a doktori felvételi bizottság összetételére. 

 

44. 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. 
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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 kettőszáznegyven kreditet kell szerezni. A 

képzési idő - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - nyolc félév. 

(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. 

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. 

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. 

3. A 48 hónapos szervezett doktori képzés 8, egyenként 5 hónapos beszámoltatási időszakot 

tartalmaz, amely igazodik az illetékes kar osztatlan-, alap- és mesterképzéséhez. A képzés 4 

féléves képzési és kutatási szakaszból és az ezt követő 4 féléves kutatási és disszertációs 

szakaszból áll. A képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz 

megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni. 

4. A szervezett képzésbe felvételt nyert hallgató (a doktorandusz) a doktori tanulmányok 

megkezdésekor a doktori iskola szerint illetékes karon beiratkozik, és diákigazolványt kap. Az 

elektronikus tanulmányi rendszerbe 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. Ezen 

bejegyzéseket, amennyiben a Doktori Iskola leckekönyv alkalmazása mellett is dönt, oda is be 

kell vezetni. 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 elektronikus tanulmányi rendszerben, illetőleg alkalmazása 

esetén – a leckekönyvben történik. Ezt az illetékes kar dékánja ismeri el a doktori iskola 

vezetőjének ellenjegyzésével. 

5. Az államilag támogatott képzésben részt vevő doktorandusz számára csak akkor folyósítható 

ösztöndíja egy adott beszámoltatási időszakban, ha teljesítette a 4. sz. mellékletben megadott 

feltételeket. Ellenkező esetben költségtérítéses hallgatóként folytathatja tanulmányait. 
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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.  

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. 

8. A szervezett doktori képzés az SZTE-n nappali és levelező munkarendben is lehetséges. A 

nappali képzési forma esetén a hallgató ösztöndíjas vagy önköltséges, a levelező képzés esetén 

csak önköltséges formában vehet részt a képzésben. 

9. A levelező képzési forma a munkahellyel rendelkezők számára biztosít doktori fokozatszerzési 

lehetőséget. A levelező képzés esetén a felvételi elbírálás, a képzési idő, valamint a 

fokozatszerzési követelmények ugyanolyanok, mint a nappali munkarendű képzésben résztvevők 

esetén. A levelező és nappali munkarendű képzés esetén az oktatás és kutatás megszervezése 

különböző. 

10. A doktori iskola tanácsa dönt a levelező munkarendű képzés indításáról saját hatáskörben 

meghatározott feltételek esetén. 

11. 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 240 kredit teljesítendő. 

12. Az egyes foglalkozásokon nyújtott teljesítményt a meghirdetés szerinti formában (kollokvium, 

beszámoló, záródolgozat stb.) a számonkérést 1–5, vagy 1–3 fokozatú minősítésével kell 

értékelni. 

13. Elégtelen (1) érdemjegy javítása egyszer kísérelhető meg, egyébként más tárgyból kell kreditet 

szerezni. 

14. A doktorandusz más egyetemen vagy külföldi tanulmányútján szerzett tanegységeinek vagy 

dokumentált teljesítményének beszámításáról a doktori iskola tanácsa dönt. 

15. 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. 

16. A doktorandusz az előírt kreditek megszerzése után végbizonyítványt (abszolutóriumot) kap, ami 

annak dokumentuma, hogy a jelölt a doktori képzés tanulmányi kötelezettségeinek mindenben 

eleget tett. 

FELVÉTEL A SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBE 

17. A szervezett doktori képzésbe való felvételi lehetőségeket az illetékes karok és/vagy a Doktori 

Intézet honlapján kell közzétenni. 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 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. 
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18. Doktori képzésre jelentkezni csak a témavezetők által meghirdetett kutatási témákra lehet, 

kivéve, ha a jelentkező egyéni felkészülőként kíván a doktori képzésbe bekapcsolódni. A doktori 

iskola tanácsa által jóváhagyott kutatási témákat a doktori iskolának az Országos Doktori Tanács 

adatbázisában kell meghirdetnie a felvételi jelentkezés beadási határideje előtt legalább egy 

hónappal. 

19. 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. 

20. 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 az illetékes karokhoz kell benyújtani. 

21. A felvételi eljárás díját a 3. sz. melléklet tartalmazza. Ez nem lehet kevesebb a tudományterület 

szerinti egyetemi alapképzésre jelentkezés egységes díjtételénél. 

22. 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. 

23. 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. 

24. 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 

Egyetemi Doktori Tanácshoz. 

25. 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 

valamint a Kedvezménytörvény hatálya alá tartozó határon túli magyar személyeket a magyar 

nyelvű képzésben való részvétel esetén is a magyar állampolgárokkal azonos jogok illetik meg. 

26. Az egyetem nem állami ösztöndíjra is felvehet a szervezett képzésbe doktoranduszokat, de 

minden jelentkező felvételéről azonos elvek alapján kell dönteni. 

27. A doktori képzésre felvett személyek nevét az egyetemen minden érdeklődő számára 

hozzáférhető módon nyilvánosságra kell hozni. 

A HALLGATÓI JOGÁLLÁS 

28. A doktorandusz állami vagy egyéb (pl. kutatóintézeti, pályázati, vállalati) forrásból ösztöndíjat 

kaphat. 

29. Az Egyetem a vonatkozó általános eljárásának megfelelően gondoskodik arról, hogy a 

doktorandusz hallgatók hozzájussanak a kormányrendelet által biztosított szociális juttatásokhoz. 
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30. 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, 

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. 

(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. 

31. 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. 

(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, 
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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. 

32. 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. 

33. Az Nftv. 44. § (5) bekezdés a) pontja értelmében a doktoranduszok havi 35 óra – ami közelítőleg 

heti 8 órát jelent – munkavégzésre kötelezhetők. 

34. Az előző pontbeli munkamennyiség általában heti 4 óra gyakorlat megtartásával egyenértékű. 

Magasabb szintű felkészülés igénylő gyakorlat/szeminárium, illetőleg előadás esetén ez 

arányosan kevesebb lehet. 

35. 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. 

36. Az Nftv. 44. § (5) bekezdés a) pontja értelmében kötelező tevékenységekért munkabér nem 

fizetendő. 

37. 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. 

38. 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. 

39. 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. 
 

40. 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.  

41. 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. 

42. A doktoranduszokat minden beszámoltatási időszak után legalább három hét, minden második 

után további két hét pihenőidőszak illeti meg. 
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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. 

43. Az egyetem a tanulmányi idő megszakítását legfeljebb három alkalommal, alkalmanként 

legalább egy, legfeljebb két félévre, összesen legfeljebb három évre engedélyezheti. Első 

alkalommal a kérelmet el kell fogadni. A hallgatói jogviszony szünetelése alatt állami ösztöndíj 

nem folyósítható. 

44. A hallgatói jogviszony szünetelése 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. 

45. A hallgatói jogviszony szünetelését 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, 

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. 

(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. 

46. A doktorandusz hallgatói jogviszony megszűnik 

a) a törvényben megszabott képzési idő elteltével, 

b) A Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat alapján kimondott kizárás fegyelmi büntetéssel, 
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c) a doktorandusz hallgató elbocsátásával, 

d) a doktorandusz hallgató ezirányú bejelentésével, 

e) a doktorandusz hallgatói névsorból való törléssel. 

47. 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 doktorandusz az előírt határidőig nem tett sikeres komplex vizsgát, 

III. a kitűzött kutatási terv, illetve annak időarányos része a doktorandusz hallgató hibájából 

nem valósult meg. 

48. Az elbocsátás az előző pont (b) részében foglalt eseteiben a doktori iskola vezetőjének javaslata 

alapján a TDT dönt. 

49. A TDT a doktorandusz hallgató tanulmányai során egyetlen alkalommal kérelmére, 

méltányossági alapon eltekinthet az ezen fejezet 47. pont (b) pontjában foglaltaktól. 

50. A doktoranduszok érdekvédelmét a Doktoranduszok Országos Szövetsége valamint az SZTE 

Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat látja el. 
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V. FEJEZET 

KOMPLEX VIZSGA 

1. A képzés képzési és kutatási szakaszának lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz 

megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri, értékeli a tanulmányi, 

kutatási előmenetelt. 

2. A komplex vizsgára bocsátás feltétele a doktori képzés „képzési és kutatási szakaszában” (első négy 

félév) legalább 90 kredit és valamennyi, a doktori iskola képzési tervében előírt „képzési kredit” 

megszerzése (kivéve a doktori fokozatszerzésre egyénileg felkészülő, akinek hallgatói 

jogviszonya a komplex vizsga sikeres teljesítésével jön létre). 

3. A komplex vizsgát nyilvánosan, bizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság legalább három tagból 

áll, a tagok legalább egyharmada nem áll foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban a doktori 

iskolát működtető intézménnyel. A vizsgabizottság elnöke az egyetem szakmailag illetékes 

egyetemi tanára vagy Professor Emeritusa vagy MTA Doktora címmel rendelkező oktatója, 

kutatója. A vizsgabizottság valamennyi tagja tudományos fokozattal rendelkezik. A 

vizsgabizottságnak nem lehet tagja a vizsgázó doktorandusz témavezetője. 

4. A komplex vizsga két fő részből áll: az egyik részben a vizsgázó elméleti felkészültségét mérik fel 

(„elméleti rész”), a másik részben a vizsgázó tudományos/művészeti előrehaladásáról ad számot 

(„disszertációs rész”). A komplex vizsga elméleti részében a vizsgázó legalább két 

tárgyból/témakörből tesz vizsgát, a tárgyak/témakörök listáját a doktori iskola képzési terve 

tartalmazza. Az elméleti vizsgának lehet írásbeli része is. A komplex vizsga második részében a 

vizsgázó előadás formájában ad számot szakirodalmi ismereteiről, beszámol kutatási 

eredményeiről, ismerteti a doktori képzés második szakaszára vonatkozó kutatási tervét, 

valamint a disszertáció elkészítésének és az eredmények publikálásának ütemezését.  

5. A témavezető előzetesen írásban és/vagy a vizsgán értékeli a vizsgázót. Egyéni felkészülő esetén az 

illetékes doktori iskola tanácsa felkérheti a kijelölt témavezetőt/konzulenst vagy egyik oktatóját 

előzetes értékelés elkészítésére. 

6. A vizsgabizottság tagjai a vizsga elméleti és disszertációs részét külön-külön értékelik 0-5 fokozatú 

skálán. A komplex vizsga sikeres, amennyiben a bizottság tagjainak többsége mindkét 

vizsgarészt sikeresnek ítéli meg, azokra legalább 3 pontot ad és az átlagos pontszám legalább 3. 

A komplex vizsga értékelése kétfokozatú, megfelelt, vagy nem megfelelt minősítés lehet. 

7. A komplex vizsgáról szöveges értékelést is tartalmazó jegyzőkönyv készül. A vizsga eredményét a 

szóbeli vizsga napján ki kell hirdetni.  A doktorandusz a sikertelen komplex vizsgát egy 

alkalommal, ugyanazon vizsgaidőszakban ismételheti meg. 
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VI. 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, amely képzési és 

kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés során, a negyedik félév végén, a 

képzés képzési és kutatási szakaszának lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének 

feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri, értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. 

(2) A doktori képzés során a komplex vizsgát követően a fokozatszerzési eljárásban a hallgató a kutatási és 

disszertációs szakasz teljesítésével vesz részt, amelynek célja a doktori fokozat megszerzése. 

(3) A doktori képzésbe bekapcsolódhat az is, aki a fokozatszerzésre egyénileg készült fel, feltéve, hogy 

teljesítette a felvétel és a doktori képzés követelményeit. A hallgatói jogviszony ebben az esetben a komplex 

vizsgára történő jelentkezéssel és annak elfogadásával jön létre. 

(4) A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül a doktori szabályzatban meghatározottak 

szerinti doktori értekezést kell benyújtania. Ez a határidő különös méltányolást érdemlő, a 45. § (2) 

bekezdésben szabályozott esetekben legfeljebb egy évvel a doktori szabályzatban meghatározottak szerint 

meghosszabbítható. A fokozatszerzési eljárásban a hallgatói jogviszony szünetelése legfeljebb két félév 

lehet. 

(4a) A felsőoktatási intézmény annak a doktorandusznak, aki a doktori képzésben az előírt krediteket 

megszerezte, végbizonyítványt (abszolutórium)állít ki. 

(5) A doktori fokozat megszerzésének feltételei: 

a) a doktori szabályzat alapján előírt kötelezettségek teljesítése; 

b) két idegen nyelv a tudományterület műveléséhez szükséges ismeretének a doktori szabályzatban 

meghatározottak szerinti igazolása, amely siketek esetében a nem magyar jelnyelv ismeretének az 

igazolásával is történhet; 

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 az értekezést benyújtó 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. 

1. A sikeres komplex vizsgát követően a hallgató a doktori képzés második, kutatási és disszertációs 

szakaszának teljesítésével vesz részt, ami a fokozatszerzési eljárás része.  

2. A doktori képzésbe bekapcsolódhat az is, aki a fokozatszerzésre egyénileg készült fel, feltéve, 

hogy teljesítette a felvétel és doktori képzés követelményeit. A hallgatói jogviszony ebben az 

esetben a komplex vizsga sikeres teljesítésével jön létre. Az erre vonatkozó elfogadó határozatot a 

TDT-k hozzák meg a doktori iskola tanácsának javaslata alapján. 

3. A TDT a komplex vizsgára jelentkezés elfogadásakor az illetékes doktori iskola tanácsának 

javaslata alapján jóváhagyja a komplexvizsga-bizottságot és a vizsgatárgyakat.  
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4. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül a doktori szabályzatban 

meghatározottak szerinti doktori értekezést kell benyújtania. Ez a határidő különös méltányolást 

érdemlő, az NFTV 45. § (2) bekezdésben szabályozott esetekben legfeljebb egy évvel a doktori 

szabályzatban meghatározottak szerint meghosszabbítható. A fokozatszerzési eljárásban a 

hallgatói jogviszony szünetelése legfeljebb két félév lehet. 

5. A doktori értekezés benyújtásának feltétele az abszolutórium megszerzése. 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 doktorandusszal közös 

publikációja van. 

6. Ha a doktorandusz 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. 

7. Ha az első fokozatszerzési eljárás a védés sikertelensége, illetve két elutasító bírálat alapján 

szűnik meg, akkor újabb fokozatszerzési eljárás csak 2 év elteltével, ugyanazon tudományágban, 

csak még egyszer létesíthető. 

8. Amennyiben a fokozatszerzési eljárás ezen fejezet 7. 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. 

9. Ha a fokozatszerzési eljárás során a doktorandusz gyermekvállalás miatt nem tudja határidőre 

teljesíteni a követelményeket, azaz az eljárás  ezen fejezet 7. pont alapján került lezárásra, akkor 

nem kell alkalmazni a 40.7. pontot, hanem a második eljárást is elsőnek lehet tekinteni. 

10. A fokozatszerzés eljárási költségeit és az abban részt vevők díjazását a 3. sz. melléklet 

tartalmazza. 

11. 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, akkor 

fokozatszerzési-, avatási- és oklevéldíja az illetékes doktori iskolát terheli. 

12. A doktori iskolák a fokozatszerzési eljárás díját magukra vállalhatják azon doktoranduszok 

esetén, akik korábban államilag támogatott doktori képzésben végbizonyítványt szereztek az 

illető doktori iskolában. 

13. A doktori eljárás egyes szakaszairól jegyzőkönyvet kell vezetni. 

AZ ÖNÁLLÓ TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁG 

14. A doktorandusznak 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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15. Ha az előző 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 ezen fejezetének 30. 

pontja írja elő. Az illetékes doktori iskola tanácsa úgy is rendelkezhet, hogy ezen társszerzői 

nyilatkozatot a cikk első szerzője adja. 

16. Ha ezen fejezet 15. pontjában említett valamely közlemény(ek)nek doktorandusz társszerzői is 

vannak, akkor a témavezető nyilatkozik, hogy az értekezésben felhasznált eredmények tükrözik-

e a jelölt hozzájárulását. 

AZ IDEGEN NYELVEK ISMERETE 

17. 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. 

18. 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. 

19. A második idegen nyelv ismeretét a doktori iskola szerint illetékes tudományterület 

szabályzatában foglaltak szerint kell teljesíteni. 

20. Nem magyar anyanyelvű külföldi állampolgárok esetén az anyanyelvet az egyik idegen nyelvre 

vonatkozó követelmény teljesítéseként kell elfogadni, amennyiben az eleget tesz az adott doktori 

iskola nyelvi követelményeinek. Számukra a magyar is idegen nyelvnek számít. 

AZ ÉRTEKEZÉS 

21. Az értekezés a jelölt célkitűzéseit, új tudományos eredményeit, szakirodalmi ismereteit, kutatási 

módszereit bemutató, összefoglaló jellegű munka. Az értekezést általában magyar vagy angol 

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. 

22. 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. 

23. 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. 

24. Az értekezést négy bekötött példányban kell benyújtani a tudományág szerint illetékes karra. 



4962  EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 128. SZÁM 
 
 

 

25. A doktorandusz 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. 

26. 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 DOI-

val 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. 

27.  Amennyiben az értekezés nyilvánosságra hozatala a szabályzat III. fejezetének 22. 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. 

28. 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. 

 

29. 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 

doktorandusz) 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. ezen 

fejezetének 17. pontjában szereplő nyilatkozatot is. 

A BÍRÁLATI ELJÁRÁS 

30. A bírálati eljárás csak akkor indítható meg, ha a jelölt az összes többi feltételnek (publikációk, 

nyelvvizsgák) eleget tett. A benyújtott értekezés hivatalos bírálóknak kiadása nem utasítható el, 

ha a jelölt a többi feltételnek eleget tett. 

31. 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 V. 

fejezetének 3. pontjában foglaltakat kell alkalmazni. 
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32. 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 doktorandusz értekezését készítette. A jelöltnek a bizottság egyetlen tagjával sem lehet 

közös publikációja. 

33. 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. 

34. 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. 

35. 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. 

36. A vitára kötelezően meghívandók körét a doktori iskolák tanácsai szabályozzák. Részükre a 

meghívóval együtt a téziseket is meg kell küldeni. 

37. 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 doktoranduszok tetszőleges számú 

meghívót küldhetnek ki. 

38. 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. 

39. A vitát a bizottság elnöke vezeti, s kezdetén a titkár ismerteti a jelölt tudományos életrajzát. 

40. A doktorandusz 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.  

41. 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. 

42. A doktori fokozat odaítéléséről 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. 

43. Az egyetem a doktorandusz kérelmére a védés eredményéről, a fokozatszerzésről igazolást ad. 

44. 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. 



4964  EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 128. SZÁM 
 
 

45. 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 

46. 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. 

47. A doktori fokozat minősítését a védési pontátlag alapján 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. 

48. Az oklevelet az egyetem magyar és angol nyelven állítja ki. Avatáskor a jelölt díszes latin nyelvű 

oklevelet is kap. 

49. A doktori fokozatot szerzetteket az Egyetem hagyományainak megfelelően ünnepélyes nyilvános 

egyetemi tanácsülés keretében doktorrá avatja. 

50. A doktoravatáson a jelöltek doktori esküt tesznek. 

AZ EGYÉNI FELKÉSZÜLÉS 

51. Az egyéni felkészüléssel fokozatot szerezni kívánók kötelesek komplex vizsgára 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.  

52. Sikeres komplex vizsga esetén a felsőoktatási intézmény elismeri a komplex vizsgára bocsátás 

feltételéül meghatározott minimum krediteket, azzal, hogy kérelemre az előzetesen megszerzett 

ismeretek, kompetenciák alapján további krediteket is el lehet ismerni a jogszabályokban 

megadott felső korlát erejéig.  

53. 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. 

54. Az önköltség mértékét – mely függ attól, hogy az egyéni felkészülők igényt tartanak-e 

tudományos vezetésre és hogy kutatómunkájukhoz az Egyetem infrastruktúráját milyen 

mértékben használják – a doktori iskola tanácsának javaslata alapján a TDT állapítja meg. 

KETTŐS FOKOZATSZERZÉS 

55. Kétoldalú egyetemközi szerződések alapján lehetőség van valamely külföldi egyetemmel 

együttműködve közös doktori képzésre (co-tutelle) és fokozat megszerzésére. Minden ilyen 

esetben írásos egyezményben kell az együttműködő feleknek a jelen doktori szabályzatnak 

megfelelő feltételeket rögzíteniük. 

56. 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 komplexvizsga- és bírálóbizottság összeállításakor mindkét egyetem oktatói és kutatói azonos 

jogokkal választhatók elnökként és tagként is. A bizottságok összetételére az eljárás helyének 

szabályai irányadók; 
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 a bizottságokban mindkét egyetemről kell lennie tagnak, aki szükség esetén videokonferencia 

eszközökkel is részt vehet az eljárásban; 

 ha az egyetemek komplex vizsga és/vagy védési értékelési módja eltérő, akkor mindkét 

számítási módszer alapján meg kell határozni az elért eredményt; 

 a komplex vizsga, a védés, az értekezés és tézisek nyelvére az ezen fejezet 22. és 29. pontokban 

foglaltak alkalmazandók 

  a komplex vizsga 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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VII. FEJEZET 

DOKTORI FOKOZAT VISSZAVONÁSA 

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.” 

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.  

3. Az előző pontban foglalt cselekmények nem évülnek el, a felelősségre vonás csak a fokozat 

jogosultját érintheti. 

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. 

5. A doktori fokozat visszavonása iránti eljárást bárki kezdeményezheti a fokozatot kibocsátó 

Egyetemi Doktori Tanács (EDT) elnökénél, ha ezen fejezet 2. vagy 4. pontjában foglaltakat 

dokumentálja vagy valószínűsíti. 

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 az ezen fejezet 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.  

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. 

8. Az EDT által visszavont doktori fokozat újabb eljárásban sem szerezhető meg.  

9. A jogerős visszavonó határozatot az egyetem nyilvánosságra hozza.  
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VIII. FEJEZET 

KITÜNTETÉSEK 

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. 

 

1. 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. 

PRO LAUDANDA PROMOTIONE-DÍJ 

2.  A díjat olyan személyek kaphatják, akik a PhD fokozatot a Szegedi Tudományegyetemen, 

szervezett képzést követően szerezték meg és valamennyi követelményt kiemelkedő színvonalon 

teljesítettek. További feltétel, hogy a védés a tanulmányok kezdetét követő öt éven belül történjen, 

valamint a fokozat odaítélésének dátuma a díj adományozásának évében vagy az azt megelőző 

négy naptári éven belül legyen. 

3.  Évente legfeljebb hat díj adományozható. 

4.  A díjban részesülő oklevelet és emlékérmet kap. A díj odaítélésével a Szenátus által meghatározott 

egyszeri pénzbeli juttatás jár, melynek összege a mindenkori minimálbér összegének 

háromszorosa. 

5.  Az oklevelet az egyetem rektora és az Egyetemi Doktori Tanács elnöke írja alá. 

6.  A díj adományozásáról a Tudományterületi Doktori Tanácsok javaslatai alapján az Egyetemi 

Doktori Tanács dönt. 

7.  Az oklevél és érme készítésével kapcsolatos költségeket a Doktori Intézet viseli, az anyagi juttatást 

az Egyetem Kiválósági kerete biztosítja.  

8.  A díj átadására évente egy alkalommal a Szegedi Tudományegyetem Napján kerül sor. 

A DOCTOR HONORIS CAUSA KITÜNTETŐ CÍM 

9. 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. 

10. Az Egyetem évente összességében legfeljebb 5 főt tüntethet ki a fenti címmel. 

11. 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. 
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12. Az előző pontban megfogalmazott tudományos követelmények teljesítésétől kivételesen, 

különösen indokolt egyetemi érdekből el lehet tekinteni világszerte nagyra becsült személy (pl. 

Nobel-díjas, 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 az ezen fejezet 10. pont 

hatálya alá, de évente egynél több nem fogadható el. 

13. A Doctor Honoris Causa cím adományozására az EDT számára a TDT-k tehetnek javaslatot. 

14. A Doctor Honoris Causa cím adományozásáról az Egyetem Szenátusa dönt. Határozatát az EDT 

határozatának ismeretében hozza meg. 

15. A kitüntetéses oklevelet latin vagy angol nyelven kell kiállítani. A kitüntetett személy megkapja az 

illetékes kar színével ellátott professzori talárt. 

16. A Doctor Honoris Causa oklevelet az Egyetem rektora, az EDT elnöke és az illetékes Kar dékánja 

írja alá. 

17. A tiszteletbeli doktorrá avatásra általában ünnepélyes nyilvános tanácsülésen – általában a Szegedi 

Tudományegyetem Napja alkalmából rendezett ünnepségen – kerül sor.  

18. Az adományozással kapcsolatos költségeket fele-fele arányban viseli az illetékes kar és az 

Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ. 

A TÖRZSTAG EMERITUS KITÜNTETŐ CÍM 

19. 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. 

20. A Törzstag Emeritust témavezetői kötelezettség nem terheli, és nem kell teljesítenie a MAB által 

előírt követelményeket. 

21. A Törzstag Emeritus nem érintett a MAB értékelési eljárásaiban, nem számít a minimális 

törzstagszám kritériumának teljesítésekor, de eddigi eredményei a doktori iskola statisztikájában 

megmaradnak. 

22. 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. 



128. SZÁM EGYETEMI ÉRTESÍTŐ   4969 
   
 

 

IX. FEJEZET 

INTÉZMÉNYI DOKTORANDUSZ TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJ 

1. Az intézményi doktorandusz tudományos ösztöndíj az eredményes tudományos tevékenységet 

végző, a Szegedi Tudományegyetem doktoranduszai részére megállapítható egyszeri juttatás. 

2. Az intézményi doktorandusz tudományos ösztöndíj elnyerése és kifizetése beszámoltatási 

időszakonként legfeljebb egy alkalommal történhet, alkalmanként legfeljebb 250.000 Ft 

értékben. 

3. Az intézményi doktorandusz tudományos ösztöndíj pályázat alapján nyerhető el. A pályázati 

kiírást a Doktori Intézet honlapján kell közzétenni. 

4. Az intézményi doktorandusz tudományos ösztöndíj odaítélésének feltételeit a pályázati kiírásban 

meg kell adni. 

5. A pályázatokat adott doktori iskolához kell benyújtani. A pályázatok rangsorolását a doktori 

iskola tanácsa végzi. Az ösztöndíj odaítélésről az illetékes tudományterületi doktori tanács dönt. 

6. A pályázatok elbírálása az alábbi kategóriák és pontszámok alapján történik (összesen legfeljebb 

100 pont szerezhető). 

a) Tudományos eredményesség, maximum 50 pont, részei a következők: 

 tudományos diákköri helyezések, 

 az MTMT adatbázisában szereplő, továbbá az ott még nem szereplő, de közlésre 

elfogadott vagy beküldött közlemények, 

 hazai és nemzetközi konferenciaelőadás/poszter, 

 elfogadott szabadalom, 

 részvétel tudományos pályázatban, 

 tudományos és innovációs díjak. 

b) Tudományos munkaterv, maximum 35 pont. 

c) Egyéb tevékenység, maximum 15 pont, részei a következők: 

 Az illetékes doktori iskola által elfogadott nyelveken a fokozatszerzéshez előírthoz 

képest magasabb szintű vagy további, legalább B2 szintű komplex államilag elismert 

nyelvvizsga, 

 egyéb, a doktori iskola által fontosnak ítélt tevékenység, eredmény. 

7. Az egyes kategóriákon belül felsorolt részekre adható pontértékeket a doktori iskolák 

tanácsainak javaslata alapján a tudományterületi doktori tanácsok határozzák meg. Az értékelési 

pontrendszert a pályázat kiírásakor nyilvánosságra kell hozni. 
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X. 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. 

1. A fenti törvényi szakaszban foglaltakról, azaz a „doktori fokozat” jogosult használatáról az 

egyetem kérésre igazolást ad (angol nyelven is). 

KÜLFÖLDÖN SZERZETT TUDOMÁNYOS FOKOZAT HONOSÍTÁSA 

2. 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 

3. 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. 

4. Azokról, akik a doktori iskolákba felvételt nyertek, a képzésben részt vesznek, a fokozat 

megszerzésére jelentkeztek és doktori fokozatot szereztek, nyilvántartást kell vezetni. 

5. A nyilvántartások vezetése és az adatszolgáltatások ellátása a Doktori Intézet feladata. 

6. A fokozatot szerzettekről és az elutasításokról a Magyar Akkreditációs Bizottságot és az OFIK-

ot – azok adatszolgáltatási igénye alapján – a Doktori Intézet igazgatója és az EDT elnöke 

rendszeresen tájékoztatja. 

7. 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. 
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XI. FEJEZET 

ÉRTELMEZŐ ÉS ÜGYRENDI RENDELKEZÉSEK 

1. A fokozatszerzési eljárás során a hónapokban megadott határidők megállapításánál a július és 

augusztus hónapokat figyelmen kívül kell hagyni. 

XII. FEJEZET 

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK 

1. A jelen Szabályzatot a Szegedi Tudományegyetem Szenátusa 2017. év június hó 26. napján SZ-

143-XII/2016/2017. (VI.26.) határozatával elfogadta. A Szabályzat a Szenátus döntésével 

egyidejűleg hatályba lép.. A Szabályzat a következő linken érhető el folyamatosan: http://www.u-

szeged.hu/szabalyzatok.  

 

2. A doktori képzést vagy fokozatszerzést 2016. szeptember 1. előtt megkezdett doktoranduszokra és 

doktorjelöltekre a 2016. január 1-én hatályba lépett szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

 

Kelt: Szegeden, 2017. év június hó 26. napján 

 

  Dr. Szabó Gábor s.k. 

  rektor 

http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok
http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok
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1. SZ. MELLÉKLET 

A TUDOMÁNYÁGAK ÉS A KÉPZÉSI ÁGAK MEGFELELTETÉSE 

DOKTORI ISKOLÁK LÉTESÍTÉSE CÉLJÁBÓL 

TUDOMÁNYÁG 

(MAB állásfoglalás) 

KÉPZÉSI ÁG (mesterképzések)  

(289/2005. (XII. 22.) kormányrendelet) 

agrárműszaki tudományok agrárműszaki 

erdészeti és vadgazdálkodási tudományok 
erdőmérnöki 

környezetgazdálkodási és természetvédelmi mérnöki 

élelmiszertudományok élelmiszer- és kertészmérnöki 

növénytermesztési és kertészeti tudományok 
mezőgazdasági 

állattenyésztési tudományok 

állatorvosi tudományok állatorvos 

regionális tudományok gazdasági, vidékfejl. és informatikus agrármérnöki 

irodalomtudományok 
magyar; modern; ókori és keleti filológia 

drámakultúra 

nyelvtudományok magyar; modern; ókori és keleti filológia 

pszichológiai tudományok pszichológia 

neveléstudományok pedagógia 

filozófiai tudományok 

szabad bölcsészet 
művészet- és művelődéstörténeti tudományok 

vallástudományok 

média-és kommunikációs tudományok 

történelemtudományok 
történelem 

néprajz- és kulturális antropológia 

politikatudományok politikatudomány 

szociológiai tudományok szociális képzések; társadalomismeret 

állam- és jogtudományok igazgatási; jogász 

közgazdaságtudományok közgazdasági 

gazdálkodás- és szervezéstudományok üzleti (gazdálkodási), menedzser szakok 

katonai műszaki tudományok 
védelmi; katonai 

had-és biztonságtechnikai mérnöki 

hadtudományok 
védelmi; katonai 

had- és biztonságtechnikai mérnöki 

informatikai tudományok informatikai 

anyagtudományok és technológiák anyag-, fa-és könnyűipari mérnök 

vegyészmérnöki tudományok bio-, környezet-és vegyészmérnöki 

építőmérnöki tudományok építőmérnöki és műszaki földtudományi 

építészmérnöki tudományok építészmérnök, építészet 

gépészeti tudományok gépész-, közlekedés-, mechatronikai mérnöki 

ipari termék-és formatervező mérnöki közlekedéstudományok 

villamosmérnöki tudományok villamos-és energetikai mérnöki 

egészségtudományok egészségtudományi, testkultúra 

elméleti orvostudományok 
orvos; fogorvos 

klinikai orvostudományok 

gyógyszertudományok gyógyszerész 

sporttudományok sport; testkultúra 

biológiai tudományok élő természettudomány 

fizikai tudományok 
élettelen természettudomány 

kémiai tudományok 

földtudományok föld- és földrajztudományok 

környezettudományok környezettudomány, természetismeret 

matematika- és számítástudományok matematika tudomány 

művészetek  

   (építő-, ipar-, képző-, színház-, film- és 

    video-, zene-, táncművészet, multimédia) 

építőművészet, építészet 

iparművészet 

képzőművészet 

színházművészet  

film-és videoművészet 

zeneművészet 

táncművészet 

multimédia 

hittudományok hitéleti képzések 
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2. SZ. MELLÉKLET 

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM AKKREDITÁLT DOKTORI ISKOLÁI  

TUDOMÁNYTERÜLETENKÉNT ÉS TUDOMÁNYÁGANKÉNT 

Bölcsészettudományok 
Tudományág Doktori Iskola 

Irodalomtudományok IRODALOMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA 

Vezetője: Dr. Szőke Katalin egyetemi tanár, akadémiai doktor 

Nyelvtudományok NYELVTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA 

Vezetője: Dr. Kocsis Mihály egyetemi tanár, akadémiai doktor 

Neveléstudományok NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA 

Vezetője: Dr. Csapó Benő egyetemi tanár, akadémiai doktor 

Filozófiai tudományok FILOZÓFIATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA 

Vezetője: Dr. Csejtei Dezső egyetemi tanár, akadémiai doktor 

Történelemtudományok TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA 

Vezetője: Dr. Papp Sándor egyetemi tanár, akadémiai doktor 

 

Orvostudományok 
Tudományág Doktori Iskola 

Elméleti orvostudományok ELMÉLETI ORVOSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 

Vezetője: Dr. Jancsó Gábor egyetemi tanár, akadémiai doktor 

Klinikai orvostudományok KLINIKAI ORVOSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 

Vezetője: Dr. Kemény Lajos egyetemi tanár, akadémiai doktor 

Elméleti orvostudományok  

és Klinikai orvostudományok 
MULTIDISZCIPLINÁRIS ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA 

Vezetője: Dr. Dux László egyetemi tanár, akadémiai doktor 

Elméleti orvostudományok  

és Biológiai tudományok 
INTERDISZCIPLINÁRIS ORVOSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 

Vezetője: Dr. Széll Márta egyetemi tanár, akadémiai doktor 

Gyógyszertudományok GYÓGYSZERTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA 

Vezetője: Dr. Fülöp Ferenc egyetemi tanár, akadémikus 

 

Társadalomtudományok 

Tudományág Doktori Iskola 
Állam- és Jogtudományok JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA 

Vezetője: Dr. Blutman László egyetemi tanár, akadémiai doktor 

Közgazdaságtudományok KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA 

Vezetője: Dr Lengyel Imre egyetemi tanár, akadémiai doktor 

 

Természettudományok 
Tudományág Doktori Iskola 

Biológiai tudományok BIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA 

Vezetője: Dr. Vágvölgyi Csaba egyetemi tanár, akadémiai doktor 

Fizikai tudományok FIZIKA DOKTORI ISKOLA 

Vezetője: Dr. Szabó Gábor egyetemi tanár, akadémikus 

Kémiai tudományok KÉMIA DOKTORI ISKOLA 

Vezetője: Dr. Kiss Tamás egyetemi tanár, akadémiai doktor 

Földtudományok FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 

Vezetője: Dr. Mezősi Gábor egyetemi tanár, akadémiai doktor 

Környezettudományok KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA 

Vezetője: Dr. Kónya Zoltán egyetemi tanár, akadémiai doktor 

Matematika- és 

számítástudományok 
MATEMATIKA- ÉS SZÁMÍTÁSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 

Vezetője: Dr. Czédli Gábor egyetemi tanár, akadémiai doktor 

 

Műszaki tudományok 
Tudományág Doktori Iskola 

Informatika tudományok 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 díját az illetékes karok határozzák meg és a felvételi eljárás előtt nyilvánosságra 

hozzák. Az illetékes karok a jelentkezési határidő lejárta után legfeljebb 5 munkanapon belül 

fogadhatnak késedelmes jelentkezést a felvételi jelentkezés előtt kihirdetett pótdíj megfizetése 

mellett. 

4. A doktori fokozatszerzés bírálati eljárása 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 doktoranduszok számára az eljárási díj 110 000 Ft Az eddigiekben 

nem említett doktoranduszok 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 doktorandusz számára mentességet biztosít az eljárási és az 

oklevéldíj megfizetése alól, a fennmaradó költségeket az illetékes doktori iskola viseli. 

5. A bírálati 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. 
 

 Doktori iskola illetékes kar doktori intézet 

honosítási díj 90% 10% 0 

felvételi díj 10% 90% 0 

különeljárási díj 0 90% 10% 

 

A költségtérítés teljes egészében a Doktori Iskolákat illeti meg, amelyből az érintett Kari Tanács kari 

rezsiköltséget állapíthat 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 48 hónapos képzés során – amely 8 beszámoltatási időszakra tagozódik – összesen 240 kreditet 

kell gyűjteni a végbizonyítvány megszerzéséhez. 

3. Az egyes beszámoltatási időszakokban legalább 20, legfeljebb 45 kredit teljesítendő. 

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 130 kredit szerzendő. 

6. A heti 2 órás (14 hét/félév) elméleti kurzus kreditértéke 3–6 lehet. Az ettől eltérő összóraszám 

esetén (pl. intenzív kurzus külső előadóval) ezzel arányos mennyiség. Legalább 5 (heti 2 órás) 

elméleti kurzust kell teljesíteni.  

7. Az elméleti kurzusokból összesen legalább 15 kreditet kell gyűjteni az abszolutóriumhoz. 

8. A heti 1 óra gyakorlat, szeminárium tartása (14 héten át) értéke 1–2 kredit. Oktatással összesen 

legföljebb 48 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). A doktori iskola tanácsa szabja meg, hány beszámolás ismerhető el kredittel. 

10. A doktorandusz publikációiért, valamint aktív konferencia-előadásaiért (posztereiért) kreditet 

kaphat, amennyiben az megjelenik az illető konferencia kiadványában. Ennek kreditértéke 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. 

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. Az előző pont alapján beszámított krediteket a doktori iskola vezetője, a képzési kreditek 

megszerzését az elméleti kurzus előadója igazolja. A doktori iskola tanácsa határozza meg a 

képzési/kutatási program vezetője által igazolandó krediteket. A többi kredit igazolása a 

témavezető feladata. 

13. Az oktatási időszakok teljesítését a tudományágilag illetékes kar tudományos ügyekért felelős 

dékán igazolja a TDT elnökének ellenjegyzésével. 
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A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM  

NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA 
 

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelkedő tanulmányi eredményű, illetve 

szakmai területen kimagasló munkát végző hallgatója –a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 

CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 64. § (5) bekezdése, továbbá 85/C. § ab) alpontja alapján, és a 

felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 

51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 24. §-ában foglaltak szerint – 

nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban (továbbiakban: ösztöndíj) részesülhet. Az ösztöndíjat – egy tanév 

időtartamára – az oktatásért felelős miniszter adományozza, pályázati eljárás útján. 

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elnyerése iránt benyújtott hallgatói pályázatok egyetemi elbírálási 

rendjére és feltételeire az Nftv. 12. § (3) bek. he) alpontja alapján a szenátus az alábbi „Nemzeti 

felsőoktatási ösztöndíj Szabályzatot” (továbbiakban: Szabályzat) alkotja. 

 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. A pályázók köre: 

Az ösztöndíjra a finanszírozási formára tekintet nélkül pályázhatnak a Szegedi Tudományegyetem 

teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt 

vevő azon hallgatói, akik adott vagy korábbi tanulmányaik során két félévre bejelentkeztek és 

legalább 55 kreditet megszereztek. 

2. Az ösztöndíjban részesíthető hallgatók létszáma: 

Az Egyetemen ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma legfeljebb az előző év október 15-i 

állapotát rögzítő statisztikai adatközlés szerint államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, 

illetve mesterképzésben részt vevő hallgatók számának 0,8%-a, de legalább egy fő. 

Az Egyetemen ösztöndíjban részesíthető hallgatói keretszám karok közötti szétosztása az előző év 

október 15-i állapotát rögzítő statisztikai adatközlés szerinti kari – finanszírozási formára tekintet 

nélkül megállapított – hallgatói létszámnak az egyetemi hallgatói összlétszámhoz viszonyított 

arányának alapulvételével történik. 

A karonként ösztöndíjban részesíthető hallgatók létszámáról a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 

Bizottság elnöke értesíti írásban a karok vezetőit. 

3. A pályázat, illetve a pályázati eljárás lefolytatásának feltételei: 

Az ösztöndíjban részesíthető hallgatók körére, létszámára, a pályázat odaítélésének alapvető 

feltételeire, a pályázati eljárás lefolytatásának rendjére elsősorban a Kormányrendelet, az oktatásért 

felelős miniszter felhívása, az intézményi keretek között jelen szabályzat, valamint a Nemzeti 

Felsőoktatási Ösztöndíj Bizottság elnökének az eljárás rendje és feltételei körében kialakított 

rendelkezései az irányadóak. 

4. Pályázati feltételek: 

a) kiemelkedő tanulmányi eredmény, 

b) szakmai területen végzett kimagasló munka, 

c) közéleti, sport és egyéb tevékenység végzése. 

A 4. a) pontban foglalt feltétel értékelésénél a hallgatónak a karon megállapított 100%-os 

tanulmányi teljesítmény legalább 90%-át kell teljesítenie. 

A 4. b) pontban foglalt feltételnél a kari bizottságok a szakmai területen végzett kimagasló munka 

keretében különösen a tudományos, művészeti tevékenységet, OTDK helyezést, demonstrátori 

tevékenységet, publikációk megjelenését, kutatásokban részvételt vehetik figyelembe a kari 

sajátosságok szerint. Értékelni csak a pályázati lapra beírt, és a pályázathoz másolatban mellékelt 

dokumentumokkal alátámasztott eredményeket lehet. 

A kari bizottságok a diploma megszerzéséhez kötelező nyelvvizsgán túli teljesítményeket 

értékelhetik. 



128. SZÁM EGYETEMI ÉRTESÍTŐ   4977 
   
 

A feltételek fennállása esetén ugyanazon személy több alkalommal is felterjeszthető. 

A pályázati felhívást a pályázati határidőt 30 nappal megelőzően – a pályázatok elbírálásának 

szempontjaival együtt – a felsőoktatási intézményekben szokásos módon közzé kell tenni. 

5. Kizáró feltétel a pályázati határidőben felvett, de nem teljesített kötelező kurzus.  

A pályázat beadása után hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázat tartalmáért a pályázó hallgató 

felelősséggel tartozik. Amennyiben a hallgató a pályázatában nem valós adato(ka)t ír be vagy a 

pályázó ellen jogerős bírósági vagy a Szegedi Tudományegyetemmel összefüggő fegyelmi 

büntetést tartalmazó határozatot hoztak, úgy – a büntetés hatálya alatt – pályázatát ki kell zárni. 

 

6. A pályázat értékelésének feltételei: 

a) A pályázó hallgatók teljesítményét pontozási rendszer szerint kell értékelni, mely pontozási 

rendszer kialakításának joga és kötelezettsége az egyes kari bizottságok hatáskörébe tartozik. 

b) Az intézményi, kari pontozás során az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: 

A hallgatók pályázatának értékelésekor max. 100 pont adható. Ezen a kereten belül a hallgatók 

közéleti, sport és egyéb tevékenysége legfeljebb az adott hallgató összteljesítményének 10%-áig, 

azaz 10 pontig terjedhet. A 4. a)–b) pontokban megjelölt kritériumok egymáshoz viszonyított 

pontbéli arányát az egyes kari bizottságok határozzák meg. 

A kari értékelés során kialakított egyéni pontszámok szerinti sorrend szolgál a kari javaslati lista 

kialakításának alapjául. 

A kari javaslatba nem került hallgatók pótlistára kerülése a következők szerint történik: 

A kari értékelés során kialakított egyéni pontszámokból meg kell határozni a kari átlagot, 

valamint a rangsor meghatározása érdekében a hallgatók számára megítélt pontszámnak a kari 

átlagtól való eltérését a kari átlag százalékában. A hallgatókat százalékos értékük szerint kell 

rendezni emelkedő számsorrendben úgy, hogy a kisebb százalékos értékek (az átlagtól kisebb 

eltérést mutató teljesítményű hallgatók) kerülnek a pótlistára. 

Az összesített egyetemi pótlistán meghatározott sorrendtől a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 

Bizottság nyomós érvek esetén eltérhet. 

 

II. fejezet 

A pályázatok elbírálásának rendje 

 

1. A pályázatokat az oktatásért felelős miniszternek címezve, a karok tanulmányi osztályára, 

elektronikus úton kell benyújtani. 

Az Egyetem megkerülésével az oktatásért felelős miniszternek megküldött egyéni pályázatok nem 

kerülnek elbírálásra. 

2. A benyújtott pályázatok rangsorolásáról a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Bizottság dönt, melynek 

elnöke és egyben tagja az Egyetem oktatási rektorhelyettese, vagy az általa megbízott személy. 

Tagjai: – karonként egy delegált oktató, 

Tagjai: – az EHÖK elnöke, 

Tagjai: – karonként egy hallgató (a HÖK delegálása alapján). 

3. A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Bizottság döntése előtt köteles kikérni a karok által felállított 

bizottságok (továbbiakban: kari bizottság) véleményét. A kari bizottság feladatait elláthatja a kari 

tanács, a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Bizottság feladatait a Szenátus. 

4. A kari bizottság a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Bizottság elnöke értesítésében megjelölt kari 

hallgatói létszámra tehet javaslatot. 

5. A kari bizottság valamennyi benyújtott pályázatot érdemben megvizsgálja és elbírálja, üléséről 

jegyzőkönyv készül. A támogató javaslatot és a támogatás elutasítását röviden indokolni kell. A 

kari bizottság által rangsorolt listát a karon szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. 
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6. A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Bizottság a kari bizottságok által rangsorolt és megküldött – 

valamennyi, a kiírásnak megfelelő – pályázat alapján állítja össze az egyetemi szintű rangsort. 

Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

A kari bizottságok által esetleg be nem töltött helyekre a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Bizottság 

tesz javaslatot. 

Az intézményi pótlista kialakításakor figyelemmel kell lenni a kari pótlistán szereplő százalékos 

értékekre, s azt akként kell felállítani, hogy a kisebb eltérést mutató teljesítményű hallgatókat kell a 

pótlista elejétől növekvő sorrendben szerepeltetni. 

7. Az intézményi szinten rangsorolt pályázatokat és a személyre szóló indokolást az ösztöndíj 

folyósításának idején várhatóan az alapképzésben, illetve a mesterképzésben részt vevő hallgatókra 

elkülönítetten terjeszti fel az egyetem rektora minden év augusztus 1-jéig az oktatásért felelős 

miniszternek. 

 

III. fejezet 

Jogorvoslat 

 

1. Az ösztöndíjra pályázó hallgató a kari bizottság elutasító javaslata ellen a rangsorolt lista 

közzétételétől számított három napon belül a kar dékánjához fordulhat jogorvoslati kérelemmel. 

A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Bizottság határozatának megfelelő döntésről a Nemzeti 

Felsőoktatási Ösztöndíj Bizottság elnöke értesíti a karok vezetőit, akik azt a karon szokásos módon 

közzéteszik. A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Bizottság elutasító határozata ellen a pályázó a 

Hallgatói jogorvoslati kérelmek benyújtásának és elbírálásának rendjéről szóló szabályzat szerint 

jogorvoslati kérelmet nyújthat be. 

A rektor a jogorvoslati kérelem ismeretében intézkedik a rangsor esetleges módosításának 

módjáról. 

2. Amennyiben az ösztöndíjra pályázott, de elutasított hallgató esetében jogorvoslati eljárás keretében 

megállapítást nyer, hogy a hallgató érdemes az ösztöndíjra, és az intézményi felterjesztésben az e 

paragrafusban meghatározott feltételek és az intézményi keretszám alapján arra jogosult lenne, de 

azt intézményi eljárási hiba folytán nem kapta meg, az oktatásért felelős miniszter jogosult a 

hallgató részére ösztöndíjat adományozni. Ilyen esetben azonban a hallgató nem vehető figyelembe 

az ösztöndíj keretének meghatározásakor, részére az ösztöndíjat az Egyetem a hallgatói előirányzat 

vagy saját bevétele terhére köteles kifizetni. 

3. Az oktatásért felelős miniszter által ily módon megítélt ösztöndíjat a kari, illetve az egyetemi 

központi költségvetés terhére kell a hallgató részére biztosítani. 

 

Ha az ösztöndíjra érdemes hallgató bizonyíthatóan a kar hibájából esik el az ösztöndíj odaítélésétől, a 

jogorvoslati eljárás eredményeként megítélt ösztöndíj folyósítását a kar terhére kell elszámolni. 
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IV. fejezet 

Az ösztöndíj folyósításának rendje 

 

1. Az ösztöndíj egy tanév időtartamára (10 hónapra) adható. Az adott tanévre elnyert köztársasági 

ösztöndíj csak az adott tanévben folyósítható. 

Az ösztöndíj havi összege megegyezik a költségvetési törvényben e jogcímen megállapított összeg 

egy tizedével. Az ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból. 

2. Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik, vagy szünetel az 

ösztöndíj számára tovább nem folyósítható. 

3. A képzési időnek megfelelően páratlan tanulmányi félévben végződő tanulmányok esetén az 

ösztöndíjra való jogosultság nem szűnik meg, ha a hallgató tanulmányait az adott tanév második 

félévében folytatja. 

4. Az oktatásért felelős miniszter döntéséről a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Bizottság elnöke 

értesíti a karok vezetőit. A karok vezetői gondoskodnak a köztársasági ösztöndíjban részesülő 

hallgatók értesítéséről és megszervezik az oklevelek rangjához méltó átadását. 

 

V. fejezet 

Záró rendelkezések 

 

1. Az oktatásért felelős miniszter által évente kiadásra kerülő pályázati felhívásban foglalt határidők 

egyetemi szintű végrehajtásáról a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Bizottság elnöke gondoskodik. 

2. A jelen szabályzat a Szenátus döntésével egyidejűleg lép hatályba. A szabályzat a következő linken 

érhető el folyamatosan: http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok. 

3. A jelen Szabályzat az Egyetemi Tanács 2000. június hó 13. napján tartott ülésén hozott 144/2000. 

számú határozatával elfogadott, azóta többször módosított, valamint a jelen szabályzathoz 

kapcsolódó módosítások 2017. év június hó 26. napján lezárt, hatályos szövegét tartalmazza 

egységes szerkezetben. 

 

 

 Dr. Szabó Gábor s. k. 

 rektor 

 

 

 

https://mail.rekt.szte.hu/owa/redir.aspx?C=3K53atxbI0ChLcgBsjmsn3nhYX7QpdQILual9Y9G0PmyvVseGjyozpuylYb-AznKmLTqF8tLUYE.&URL=http%3a%2f%2fwww.u-szeged.hu%2fszabalyzatok
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Szegedi Tudományegyetem  

Köznevelési szabályzat 
 

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 11. 

§ (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel  

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

- a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) 

kormányrendelet, és  

- a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 

(VIII.30.) kormányrendelet 

rendelkezéseire, az SZTE Köznevelési Szabályzatát az alábbiak szerint határozza meg: 

 

„Nftv. 103.§ (4) A pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény köznevelési intézményt (gyakorló 

intézmény) tarthat fenn, amely részt vesz a hallgatók gyakorlati képzésében. A gyógypedagógus-

képzést folytató felsőoktatási intézmény által fenntartott köznevelési intézmény (gyakorló intézmény) 

elláthat a nevelő és oktató munkához kapcsolódó nem köznevelési tevékenységet is.” 
 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

A szabályzat hatálya 

1.§ 
 

(1) A szabályzat hatálya kiterjed a Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) által 

fenntartott köznevelési intézményekre, azok vezetőire, alkalmazottaira, közösségeire. 

(2) Az Egyetem a pedagógusképzéssel összefüggő feladatok ellátására az alábbi gyakorló 

intézményeket tartja fenn: 

a) Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti 

Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája 

b) Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola 

 c) Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium 

(3) A szabályzat hatálya kiterjed a (2) bekezdés a) pontban foglalt köznevelési intézményben 

óvodai nevelésben részesülő gyermekekre, tanulókra, azok szüleire, gyámjaira. 

(4) A köznevelési intézmények működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket 

a köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatai határozzák meg. 
 

II. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK IRÁNYÍTÁSA 
 

2. § 
 

„Nftv. 13.§ (7) A 13. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint a rektor 

 b) a felsőoktatási intézmény által fenntartott köznevelési intézmény tekintetében a 14. § (3a) 

bekezdésében meghatározott korlátozással fenntartói jogot gyakorol;” 
 

„Nftv. 14.§ (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.  
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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.” 

 

„2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről” 21. § (1) A köznevelési intézmény e törvényben 

meghatározott köznevelési feladatok ellátására létesített intézmény. A köznevelési intézmény jogi 

személy, amely - a tankerületi központ, valamint az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott 

intézmény kivételével - a fenntartójától elkülönült, önálló költségvetéssel rendelkezik. A köznevelési 

intézmény a nyilvántartásba való bejegyzéssel, a bejegyzés napján jön létre.” 

 

„2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről” 24. § (1) A köznevelési intézmények szakmai 

tekintetben önállóak. Szervezetükkel és működésükkel kapcsolatosan minden olyan ügyben döntenek, 

amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.” 

 

(1) A köznevelési intézmény fenntartói irányítását az Egyetem rektora látja el.  

(2) A Szegedi Tudományegyetem által fenntartott köznevelési intézmény vezetőjének a munkáltatója a 

rektor, a köznevelési intézmény további alkalmazottai tekintetében – a bérgazdálkodást érintő, a 

kancellár egyetértésével hozott döntések kivételével – a köznevelési intézmény vezetője gyakorolja a 

munkáltatói jogokat. 

(3) Az oktatási rektorhelyettes felügyeli az Egyetem által fenntartott köznevelési intézmény szakmai 

tevékenységét. 

(4) A köznevelési intézmény – az Egyetem éves költségvetésében biztosított pénzügyi keretek között 

– decentralizált gazdálkodási jogkörrel bíró szervezeti egység. Pénzügyi, gazdasági feladatait a 

Szegedi Tudományegyetem gazdasági szervezete látja el. 

(5) Az Egyetem által fenntartott köznevelési intézmény jogi személyiséggel rendelkező szervezeti 

egység. Az intézmény saját szervezeti és működési szabályzatát az alapító okirata és a vonatkozó 

jogszabályok alapján alkotja meg. 

(6) A köznevelési intézmény gazdálkodását az Egyetem Belső Ellenőrzési Osztálya megbízás alapján 

bármikor jogosult ellenőrizni. 

 

 

III. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAK, TANDÍJAK  

 

„2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről” 83. § (2) A fenntartó 

c) meghatározza a köznevelési intézmény költségvetését, továbbá - tankerületi központ által fenntartott 

köznevelési intézmény kivételével - a kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályait, a 

szociális alapon adható kedvezmények feltételeit,” 

 

„2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről” 92. § (7) Az a nem magyar állampolgár, aki nem 

tartozik az (1)-(6) bekezdésben foglaltak hatálya alá - ha nemzetközi szerződés vagy jogszabály 

másképpen nem rendelkezik -, az óvodai, iskolai és kollégiumi ellátásért, továbbá a pedagógiai 

szakszolgálat igénybevételéért díjat fizet. A díj nem haladhatja meg a szakmai feladatra jutó folyó 

kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A köznevelési intézmény vezetője a díjat a fenntartó által 

meghatározott szabályok alapján csökkentheti vagy elengedheti.”   
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„229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet” 20. § (1) Az adatszolgáltatás évét megelőző naptári évről a 

fenntartó köznevelési intézményenként rögzíti a február 1-jei és az október 1-jei állapot szerint 

b) a szeptemberi tanévkezdéskor szakmai alapfeladatokra számított folyó kiadások alapján az egy 

tanulóra jutó térítési díj és tandíj összegét, 

 

„229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet” 20. § (1) 23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi 

lista 

c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési 

kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként 

az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a 

jogosultsági és igénylési feltételeket is, 

 

3. §  

A térítési díj fizetési kötelezettség köre és 

mértéke  

 

(1) Az Egyetem által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben a tanulók számára a 

Köznevelési törvényben meghatározott szolgáltatások térítési díj fizetési kötelezettséggel 

vehetők igénybe. 

 (2) A térítési díj összegét e szabályzat mellett az előző évi tényadatok és létszámadatok 

figyelembevételével az SZTE Gazdasági Igazgatóságának Költségvetési és Kontrolling 

Irodájának javaslata alapján az Intézmény állapítja meg. 

 

4. § 

Kedvezmények a térítési díjfizetési kötelezettség 

teljesítésénél  

 

(1) Az e szabályzatban meghatározott térítési díj összegét a tanév végén és félévkor az előző félév 

művészeti iskolai tanulmányi eredménye alapján az alábbiak szerint lehet csökkenteni: 

(2) Az alapfokú művészetoktatásban: 

– 4,5 tanulmányi átlag felett 92%-ot kell fizetni, 

– 4,5 tanulmányi átlag alatt 100%-ot kell fizetni. 

(3) Az alapfokú művészetoktatás kivételével minden más térítési díjfizetési kötelezettséggel járó 

oktatásban: 

– legfeljebb 75%-os kedvezmény 4,5 tanulmányi átlag felett, 

– legfeljebb 65%-os kedvezmény 4,5–3 tanulmányi átlag között, 

– 0%-os kedvezmény 3 tanulmányi átlag alatt. 

(4) A térítési díjfizetésre első alkalommal kötelezett tanulók a rendeletben megállapított térítési díj 

92%-át fizetik. 

 

5. § 

A tandíj fizetési kötelezettség köre, 

mértéke  

 

(1) Az Egyetem által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben a tanulók számára a 

Köznevelési törvényben meghatározott szolgáltatások tandíjfizetési kötelezettséggel vehetők 

igénybe. 
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(2) A tandíj mértéke tanévenként az előző évi tényadatok és létszámadatok figyelembevételével az 

SZTE Gazdasági Igazgatóságának Költségvetési és Kontrolling Irodájának javaslata alapján az 

Intézmény állapítja meg. 
 

6. § 

Kedvezmények a tandíjfizetési kötelezettség 

teljesítésénél 

 

(1) A tandíj összegét a tanév végén és félévkor az előző félév művészeti iskolai tanulmányi 

eredménye alapján az alábbiak szerint kell csökkenteni: 

a) Az alapfokú művészetoktatásban: 

– 4,5 tanulmányi átlag felett 92%-ot kell fizetni 

– 4,5 tanulmányi átlag alatt 100%-ot kell fizetni. 

b) Az alapfokú művészetoktatás kivételével minden más tandíjfizetési kötelezettséggel járó 

oktatásban: 

– legfeljebb 85%-os kedvezmény 4,5 tanulmányi átlag felett, 

– legfeljebb 75%-os kedvezmény 4,5–3 tanulmányi átlag között, 

– 0%-os kedvezmény 3 tanulmányi átlag alatt. 

(2) A tandíjfizetésre első alkalommal kötelezett tanulók a rendeletben megállapított tandíj 92%-át 

fizetik az alapfokú művészetoktatásban, 25%-át minden más oktatásban. 
 

7. § 

Egyéb ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások 

 

(1) A sajátos nevelési igényű tanuló esetében az oktatásban való részvétel minden esetben ingyenes. 

(2) Minden tanuló számára ingyenes a fejlesztő felkészítés, a pedagógiai szakszolgálat 

igénybevétele. 

(3) Az intézményekben a Köznevelési törvényben megjelölt szolgáltatásokon kívül ingyenesen 

vehetők igénybe azok is, melyeket a fenntartó az intézmény pedagógiai programjának 

jóváhagyásakor ingyenes szolgáltatásként engedélyezett. 

(4) A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, valamint a tartósan beteg, illetőleg 

súlyosan fogyatékos beteg tanulók esetében az alapfokú művészetoktatásban való részvétel 

minden esetben ingyenes. 
 

8. § 

A szociális helyzet alapján adható mentességek, 

kedvezmények 
 

(1) A tanulót ilyen jogcímen megillető kedvezmény elbírálásáról, mértékének megállapításáról az 

intézmény vezetője az alábbi keretek között dönt. 

(2) A tanulónak, illetve kiskorú tanuló szülőjének írásban a tárgyév szeptember 30. napjáig 

benyújtott kérelmére a megállapított térítési díjat és tandíjat a tanuló szociális helyzete alapján 

az intézmény vezetője tovább csökkentheti az alábbiak szerint: 

(3) Szociális kedvezmény juttatásának és mértékének megállapításakor elsősorban a gyermek, 

tanuló szociális helyzetét kell figyelembe venni. Szociálisan rászorult különösen az olyan 

gyermek, tanuló, ahol a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 

mindenkori legkisebb kötelező munkabér összegét, három vagy több eltartott gyermek van a 

családban, az egyik szülő munkanélküli, vagy a tanuló árva, vagy a nagyszülők nevelik. 

A szociális kedvezmény az alapérték legfeljebb 50%-a. 
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(4) Szociális helyzete alapján nem adható térítési díjat és tandíjat csökkentő kedvezmény annak a 

gyermeknek, tanulónak, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori 

legkisebb kötelező munkabér másfélszeresét eléri vagy meghaladja. 

 

(5) A szociális helyzet alapján adható kedvezményre való jogosultságot a fizetésre kötelezett 

személynek az közoktatási intézmény vezetője által előírtak szerint igazolnia kell. 

 

9. § 

A térítési és tandíj megállapítása, az arról rendelkező határozat, valamint a 

határozattal szembeni jogorvoslat 

Eljárási szabályok  

 

(1) A közoktatási intézmény vezetője az SZTE Gazdasági Igazgatóságának Költségvetési és 

Kontrolling Iroda közreműködését igénybe véve, minden tanév április 30. napjáig megállapítja 

a következő tanévre vonatkozó térítési- és tandíj összegét, az e szabályzatban foglaltak 

figyelembe vételével.  

(2) A díjmegállapítás alapját az előző évi tényadatok és létszámadatok képezik. Az így 

megállapított díjak a folyó évben kezdődő tanév teljes tartamára válnak érvényessé: szeptember 

1-jétől június 30-áig. 

(3) A térítési díj és a tandíj tanévenként egy összegben, vagy két részletben fizethető, indokolt 

esetben halasztás adható. 

(4) Az intézmény vezetője állapítja meg a gyermek, a tanuló által igénybe vett szolgáltatásokért 

fizetendő térítési és tandíj összegét a szociális helyzet alapján adható és a tanulmányi 

eredmények alapján járó kedvezmények figyelembevételével, őt illeti meg a szabályozás 

keretei között a részletfizetés, a halasztás engedélyezésének joga. 

(5) Nem adható térítési díj és tandíj fizetési kedvezmény elégtelen tanulmányi eredmény esetén. 

(6) A térítési díj és tandíj szociális indok alapján, illetve tanulmányi eredménytől függően történő 

mérséklése költségvetési többlettámogatási igénnyel nem járhat. 

 

10. § 

Mentesítés a térítési díj, illetve tandíj fizetés alól 

 

 

Nkt. 46. § (4) A gyermek, tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi 

helyzetétől függően, külön jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy 

kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban részesüljön, továbbá, hogy részben vagy egészben 

mentesüljön az e törvényben meghatározott, a gyermekeket, tanulókat terhelő költségek megfizetése 

alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség teljesítésének halasztására vagy a részletekben való 

fizetésre. 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  
21. § (1) Természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell 

biztosítani a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő vagy nevelésbe vett gyermek esetén a 

gyermek ellátását biztosító nevelőszülő, gyermekotthon vezetője, illetve az Szt. hatálya alá tartozó 

ápolást, gondozást nyújtó intézmény vezetője kérelmére 

a) a bölcsődében, mini bölcsődében, 

b) az óvodában, 

c) a nyári napközis otthonban, 

d) az általános és középiskolai kollégiumban, az itt szervezett externátusi ellátásban, 

e) az általános iskolai és – ha önkormányzati rendelet kivételével jogszabály másképpen nem 

rendelkezik – a középfokú iskolai menzai ellátás keretében, 

http://www.u-szeged.hu/egyetemrol/koltsegvetesi?objectParentFolderId=16110
http://www.u-szeged.hu/egyetemrol/koltsegvetesi?objectParentFolderId=16110
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f) a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és a fogyatékos 

gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali 

intézményében [az a)–f) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: intézményi gyermekétkeztetés], 

g) a 21/C. §-ban foglaltak szerint a bölcsőde, mini bölcsőde és az óvoda zárva tartása, valamint az 

iskolában az Nktv. 30. § (1) bekezdése szerinti nyári szünet és az Nktv. 30. § (4) bekezdése szerinti 

tanítási szünetek időtartama alatt (a továbbiakban együtt: szünidei gyermekétkeztetés). 

 

(1) Nem kell tandíjat és térítési díjat fizetnie a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő tanulónak. 

(2) Ha a tanulót azért terheli térítési díj-, illetőleg tandíjfizetési kötelezettség, mivel tanulmányi 

követelmények nem teljesítése miatt kényszerül évfolyamot ismételni, vagy ezeken a vizsgákon 

javítóvizsgát tenni, szociális kedvezményben, illetőleg részletfizetési kedvezményben nem 

lehet részesíteni. 

(3) A kedvezmények elbírálásánál kiskorú és nagykorú eltartott gyermeknél, tanulónál a szülő/k/ 

jövedelmi helyzetét, a nagykorú – eltartásáról önmaga gondoskodó – tanuló esetében a tanuló 

jövedelmi helyzetét kell figyelembe venni. A megállapított tandíj és térítési díj megfizetésére a 

szolgáltatást igénybe vevők ennek megfelelően kötelesek. 

(4) Az intézmény vezetője a fizetendő térítési díj és tandíj összegéről határozatban értesíti a díj 

fizetésére kötelezettet, megjelölve a határozatban a gyermek, a tanuló által igénybe vett 

szolgáltatás/ok/ térítési díjának, illetve tandíjának alapösszegét, a szociális helyzet és a 

tanulmányi eredmény alapján figyelembe vett kedvezmény mértékét, a befizetés módját és 

határidejét, a jogorvoslat lehetőségét és módját. A fizetendő térítési díj és tandíj összegéről 

szóló határozat ellen – a közoktatási törvény által meghatározott módon – felülbírálati kérelem, 

illetve törvényességi kérelem nyújtható be. 

 

11. § 

A térítési díj és a tandíj fizetésének módja 

 

(1) A térítési díj és tandíjfizetési kötelezettséggel igénybe vehető – szolgáltatások tandíját és 

térítési díját tanévenként két részletben kell fizetni. Különösen indokolt esetben – kérelemre – 

az intézmény vezetője hozzájárulhat az esedékes részlet kifizetésének legfeljebb három 

hónappal történő halasztásához. 

(2) A vizsgákkal kapcsolatban – beleértve a javító és pótvizsgákat is – előírt tandíj és térítési díj 

fizetési kötelezettségnek a köznevelési intézmény vezetője által megszabott időpontban, egy 

összegben kell eleget tenni. 

(3) A tanulói jogviszony létesítésekor (beiratkozáskor), illetve térítési díj, tandíjfizetési 

kötelezettséggel igénybe vehető szolgáltatás igénylésekor a fizetésre kötelezett személy írásos 

nyilatkozatot ad arról, hogy a jogerősen megállapított szolgáltatás térítési díját, tandíját az arra 

megszabott időben és módon megfizeti, valamint arról, hogy tudomásul veszi, miszerint a 

térítési díj és tandíj fizetésének hozzájárulás nélküli elmaradása a szolgáltatásból való 

kizárással járhat. 

(4) Az intézmény a térítési díj és a tandíj megállapításával, megfizetésével kapcsolatos adatokról 

tanulónként nyilvántartást vezet. A térítési díj és a tandíj megállapításával, fizetésével 

kapcsolatban szükséges intézményi szintű szabályozásról a köznevelési intézmény Szervezeti 

és Működési Szabályzatában kell gondoskodni. 
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(5) Az intézmény vezetője az intézménybe felvétel iránt érdeklődő gyermekek illetve tanulók 

szüleit köteles tájékoztatni az intézményben térítési és tandíjért igénybe vehető 

szolgáltatásokról, a térítési és tandíjak várható alapösszegéről, az e szabályzat szerint a 

tanulmányi eredmények alapján járó, illetve a szociális helyzet alapján adható 

kedvezményekről, a térítési díj és a tandíj fizetésének szabályairól. 

 

IV. A NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROKRA VONATKOZÓ 

RENDELKEZÉSEK  

 

 

A „2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről” 92. § (1) A nem magyar állampolgár kiskorú 

akkor válik óvodai ellátásra jogosulttá, továbbá akkor tanköteles Magyarországon, ha 

a) menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 25/B. 

§ (1) bekezdés b) pontja alapján befogadott jogállású, 

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 

szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja, 

c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá 

tartozik és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra 

jogosító engedéllyel rendelkezik. 

(2) A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell. 

(3)
 
A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha megfelel az (1) bekezdésben 

meghatározott feltételeknek, az óvodai nevelést, a kollégiumi ellátást, a pedagógiai szakszolgálatokat, 

továbbá – ha a magyar jog szerinti tanköteles kort eléri – az iskolai nevelést-oktatást a 

tankötelezettség fennállása, továbbá a tizennyolcadik életéve betöltése előtt megkezdett tanulmányok 

befejezéséig a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe. 

(4) Az (1) bekezdés a) pontjában felsoroltak az elismerés iránti kérelem benyújtásától kezdődően 

gyakorolhatják a (3) bekezdésben meghatározott jogokat. 

(5)
 
A (3) bekezdésben szabályozott jog az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározottak alapján 

akkor gyakorolható, ha a szülő és a gyermek, a tanuló három hónapot meghaladó tartózkodásra 

jogosító engedéllyel rendelkezik. 

(6) Az a nem magyar állampolgár, aki az oktatásért felelős miniszter meghívólevelével rendelkezik, 

a meghívólevélben meghatározott ellátást a magyar állampolgárokkal azonos feltételek szerint veheti 

igénybe. 

(7) Az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik az (1)-(6) bekezdésben foglaltak hatálya alá – ha 

nemzetközi szerződés vagy jogszabály másképpen nem rendelkezik -, az óvodai, iskolai és kollégiumi 

ellátásért, továbbá a pedagógiai szakszolgálat igénybevételéért díjat fizet. A díj nem haladhatja meg a 

szakmai feladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A köznevelési intézmény vezetője a 

díjat a fenntartó által meghatározott szabályok alapján csökkentheti vagy elengedheti. 
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12. § 

 

(1) A díjnak az (1) bekezdés szerint meghatározott alapösszegét csökkentő, a gyermeket, tanulót 

megillető kedvezmény elbírálásáról, a kedvezmény mértékének megállapításáról a köznevelési 

intézmény vezetője dönt. A kedvezmény és annak mértéke megállapításakor a gyermek, a tanuló 

szociális helyzetét, tanulmányi eredményét kell mérlegelni. A díj elengedhető, amennyiben a tanuló 

szociális helyzete ezt különösen indokolttá teszi, vagy a tanuló tanulmányi eredménye alapján erre 

kiemelkedően érdemes. 

(2) A fizetendő díj összegét, illetve a díjfizetés elengedését tanévenként kell megállapítani, az e 

szabályzatban foglaltakat alkalmazva. 

(3) Az óvodai felvételkor, a tanulói jogviszony létesítésekor (beiratkozáskor), illetve díjfizetési 

kötelezettséggel igénybe vehető szolgáltatás igénylésekor a fizetésre kötelezett személy írásos 

nyilatkozatot ad arról, hogy a jogerősen megállapított szolgáltatás díját az arra megszabott időben és 

módon megfizeti, valamint arról, hogy tudomásul veszi, miszerint a díj fizetésének hozzájárulás 

nélküli elmaradása a szolgáltatásból való kizárással járhat. 

(4) A köznevelési intézmény a díj megállapításával, megfizetésével kapcsolatos adatokról 

gyermekenként, tanulónként nyilvántartást vezet, valamint a díj megállapításával, fizetésével 

kapcsolatban szükséges intézményi szintű szabályozásról a Szervezeti és Működési Szabályzatban 

gondoskodik. A közoktatási intézmény vezetője köteles tájékoztatni az érdeklődő, nem magyar 

állampolgárságú tanulókat, gyermekek, tanulók szüleit a közoktatási intézményben igénybe vehető 

szolgáltatásokról, a díj várható alapösszegéről, az adható kedvezményekről, a díj fizetésének 

szabályairól. 

(5) A Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi 

szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától az Európai Közösségek tagállamainak 

állampolgárai az Egyetem fenntartásában lévő köznevelési intézményekben a magyar 

állampolgárokkal azonos feltételekkel vehetik igénybe a közoktatási törvényben biztosított 

szolgáltatásokat. 

 

 

V. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN FIZETENDŐ PÓTLÉKOK ÉS AZOK MÉRTÉKE 

 

„Köznevelési törvény: 64. § (1) A köznevelési intézmény munkavállalói, közalkalmazottai (a 

továbbiakban: alkalmazott) tekintetében – a munkáltatótól függően – a Munka Törvénykönyvét vagy a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt e törvény rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni. 

VI. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló törvény gyakornokra és gyakornoki időre, továbbá az előmeneteli és 

illetményrendszerre, minősítésre vonatkozó rendelkezései – a jubileumi jutalomra vonatkozó 

rendelkezések kivételével – nem alkalmazhatóak.” 

 

„Köznevelési törvény: 65. § (1) A fokozatokhoz és ezen belül az egyes fizetési kategóriákhoz tartozó 

garantált illetményt az illetményalap százalékában e törvény 7. melléklete állapítja meg. 

(2) 

(3) A Kormány rendeletben állapítja meg a 8. melléklet szerinti, az ágazati, szakmai sajátosságokra 

tekintettel meghatározott illetménypótlék megállapításának elveit. 

(4) Az intézményvezetőt a fenntartó, az intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakat az 

intézményvezető jutalomban részesítheti, amelynek éves összege vezető esetében nem haladhatja meg a 

vezető pótlékkal számított éves illetményének, munkabérének tizenöt százalékát, beosztott esetében éves 

illetményének, munkabérének tizenöt százalékát. 

(5) Az intézményvezetőt a fenntartó, az intézmény többi vezetőjét az intézményvezető kereset-

kiegészítésben részesítheti, amelynek éves összege nem haladhatja meg a vezető pótlékkal számított 

éves illetményének, munkabérének tíz százalékát. 
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(6) A legalább Pedagógus II. fokozatot elért pedagógus tízévenként – tudományos kutatáshoz, vagy 

egyéni tudományos továbbképzésen való részvételhez – legfeljebb egy évi fizetés nélküli szabadságot (a 

továbbiakban: alkotói szabadság) vehet igénybe. 

 

„326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról: 

16. § (1) A magasabb vezetői megbízás megszűnését megelőzően legalább tíz évig intézményvezetői 

megbízással rendelkező pedagógus „címzetes igazgatói” címben és pótlékban részesül, amennyiben 

intézményvezetői megbízásának lejártát vagy megszűnését követően továbbra is a korábban általa 

vezetett intézményben marad. A pótlék mértéke a volt intézményvezető korábbi vezetői pótlékának 

huszonöt százaléka. 

(2) Osztályfőnöki pótlékra jogosult az a pedagógus, aki iskolában osztályfőnöki feladatokat, 

kollégiumban, alapfokú művészeti iskolában önálló tanulócsoport-vezetői feladatot lát el. 

(3) A munkaközösség-vezetői (tanszakvezetői, tagozatvezetői, szakosztályvezetői) pótlékra az a 

pedagógus jogosult, aki intézményi munkaközösség-vezetői (tanszakvezetői, tagozatvezetői, 

szakosztályvezetői) vagy intézmények közötti munkaközösség-vezetői (tanszakvezetői, tagozatvezetői, 

szakosztályvezetői) feladatot lát el. 

(4) A tagintézmény-vezető, intézményegység-vezető az intézményvezető-helyettesi pótlék 

a) felső határa alapján megállapított pótlékra jogosult, ha a tagintézmény, intézményegység gyermek-, 

tanulólétszáma meghaladja a hétszázötven főt, 

b) az illetményalap harminc százalékának megfelelő pótlékra jogosult, ha a tagintézmény, 

intézményegység gyermek-, tanulólétszáma meghaladja a kettőszázötven főt, de legfeljebb hétszázötven 

fő, 

c) alsó határa alapján megállapított pótlékra jogosult, ha a tagintézmény, intézményegység gyermek-, 

tanulólétszáma legfeljebb kettőszázötven fő. 

(4a) A (4) bekezdés alkalmazásában az október 1-jei gyermek- és tanulólétszám az irányadó. 

(5) A tagintézményvezető-helyettes és az intézményegységvezető-helyettes az intézményvezető-

helyettesi pótlék alsó határa alapján megállapított pótlékra jogosult. 

(6) Nemzetiségi pótlékra az a pedagógus jogosult, aki 

a) nemzetiségi nyelvű óvodában, iskolában, kollégiumban állandó jelleggel, neveléssel-oktatással 

lekötött munkaidejének legalább ötven százalékában nemzetiségi anyanyelven nevelő, oktató munkát 

végez, vagy 

b) óvodában, iskolában siket vagy nagyothalló gyermekek, tanulók nevelésénél, oktatásánál a 

jelnyelvet is alkalmazza, feltéve, hogy rendelkezik a szakértő jeltolmács vagy fordító jeltolmács 

szakképzettséggel. 

(7) Gyógypedagógiai pótlékra az a pedagógus jogosult, aki sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 

óvodai nevelését, iskolai nevelés-oktatását, kollégiumi nevelését vagy fejlesztő nevelés-oktatását a 

szakértői bizottság szakvéleményében foglaltak szerint végzi, feltéve, ha kizárólag sajátos nevelési 

igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozik, vagy ha az általa felkészített gyermekek, tanulók közül a 

sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók aránya a nevelési év, tanév első napján eléri a 

harminchárom százalékot. 

(8) A nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékra az az óvodai nevelésben, nappali 

rendszerű általános vagy középfokú iskolai oktatásban, kollégiumban, pedagógiai-szakszolgálatban 

pedagógus-munkakörben foglalkoztatott jogosult, aki olyan köznevelési intézményben vagy a 

köznevelési intézmény olyan feladatellátási helyén dolgozik, amely a kedvezményezett települések 

besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló kormányrendelettel kiadott jegyzékben a 

kedvezményezett települések között szereplő településen található. 

(9) A pedagógus számára jogszabályban meghatározottak szerint az (1)-(8) bekezdésben 

meghatározott pótlékokon felül további pótlék is megállapítható.” 
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13. §  

A jogszabály alapján kötelezően fizetendő illetménypótlék mértéke 

 

Az illetménypótlékok mértékének megállapításakor irányadó a jogszabályban rögzített pótlék alsó 

határa, azzal, hogy ettől magasabb összeget – maximum a jogszabályban meghatározott felső határig – 

a köznevelési intézmény vezetője engedélyezhet az SZTE Gazdasági Igazgatóságának Költségvetési és 

Kontrolling Iroda vezetőjével egyeztetve. 

  

 14. § 

 Az SZTE, mint fenntartó által alapított további pótlékok 

 

Művészeti iskolai pótlék 

 

A többcélú köznevelési intézményben az alapfokú művészeti nevelés okán megnövekedett vezetői 

és adminisztrációs többletmunka végzéséért.   

 

Vezetői feladatok: 

- a művészeti iskola pedagógiai programjának, munkatervének elkészítése 

- a művészeti iskolára vonatkozó döntések előkészítése, a döntések végrehajtásának megszervezése 

és ellenőrzése 

- a művészeti iskola szervezési feltételeinek biztosítása, a személyi feltételek biztosításához segítség 

nyújtása 

- a művészeti iskolában a nevelő-oktató munka irányítása, összehangolása, ellenőrzése  

- a művészeti iskola növendékeivel kapcsolatos tevékenységek (felvétel, tanulmányi kötelezettség 

teljesítése, a tanulói teljesítmények értékelése, a tanulókkal kapcsolatos fegyelmi ügyekben való 

eljárás, a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok teljesítése) szervezése, irányítása, ellenőrzése 

- a művészeti iskola gazdálkodás és költségvetés irányítása, a bizonylati fegyelem betartása 

- a művészeti iskola külső kapcsolatainak ápolása 

- más művészeti iskolával való tapasztalatcserék szervezése 

- a művészeti iskola irányítása, tevékenységének ellenőrzése  

Vezetőhelyettesi feladatok: 

- az igazgatóval történt megbeszélés után a művészeti iskolai jelentések, a statisztikai és egyéb 

adatszolgáltatások elkészítése  

- a művészet iskolai délutáni órák megtervezése, a napközis foglalkozásokkal való összehangolása 

- a délutáni órarendek, terembeosztások elkészítése 

- a művészeti iskolai délelőtti órarendek összeállítása 

- a művészeti iskolai helyettesítés megszervezése 

- a művészeti iskolai dokumentumok ellenőrzése 

- az osztályozó- és alapvizsgák szakszerű irányítása, ellenőrzése 

- a művészeti iskolai pedagógiai program és a helyi tanterv végrehajtásának biztosítása (személyi, 

tárgyi feltételek koordinálása) 

- a művészeti iskolai munka szervezése, az ellenőrzések gyakorlati megvalósítása 

- a művészeti iskolai pályázati munka szakmai és technikai vezetése 

- a művészeti iskolai tanárok munkájának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése igazgatói 

utasítás alapján;  

- a tanterv, a szervezeti és működési szabályzat, illetve az ellenőrzési terv, az intézményi munkaterv 

rendelkezéseinek ismerete, az azokban foglaltak betartatásának nyomon követése 

- a művészeti iskolai tanmenetek elkészíttetése, ezeket a tanszakvezetők véleményezése után az 

igazgató elé terjesztése jóváhagyásra 

- a művészeti iskolai naplók vezetésének ellenőrzése; a tapasztalatok megbeszélése az érdekeltekkel 
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- a művészeti iskolai tantárgyfelosztás elkészítése; tervezet készítése a következő év csoportjairól, 

azok létszámáról 

- a művészeti iskolai értekezletek előkészítése, a tanszakok üléseinek, az osztályozó- és 

munkaértekezletek megszervezése, az anyakönyvek ellenőrzése 

- az igazgatói utasítások végrehajtásának ellenőrzése, az igazgató útmutatásai szerinti intézkedés az 

intézmény mindennapi életében előforduló művészeti iskolai ügyekben 

- a művészeti iskolai tanárok munkájának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése  

- a művészeti iskolai intézményi munkaterv rendelkezéseinek ellenőrzése 

- a művészeti iskola gyakorlati képzéssel kapcsolatos dokumentumainak elkészítése  

- a művészeti iskolai mentortevékenység tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése 

- a művészeti iskolai szakvezetői tevékenység tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése 

- a művészeti iskola személyi- és bér ügyeinek tervezése, szervezése 

- a művészeti iskolai e-napló vezetésének szervezése, irányítása, ellenőrzése. 

Egyéb feladatok: 

- részvétel a művészeti iskola rendezvényein, azokon technikai munka végzése 

- a művészeti iskolai e-napló vezetésének koordinálása 

- a művészeti iskolai tevékenységgel összefüggő iskolatitkári feladatok ellátása, a szükséges 

dokumentumok megrendelése, adminisztratív feladatok ellátása, névsorok összeállítása, adatok 

vezetése, mindennapi ügyintézés 

- a művészeti iskolai tevékenységgel összefüggő gazdasági feladatok ellátása, könyvelés, a 

beszerzések koordinálása, leltározás, a pályázati pénzügyi elszámolások segítése, gondnoki teendők 

végzése 

- a művészeti iskolai tevékenységgel összefüggő adminisztratív feladatok segítése, 

dokumentumkészítés, sokszorosítás 

- táborok, előadások, bemutatók, szereplések szervezése, rendezvények (művészeti hét) 

lebonyolításában segítség nyújtása 

- a művészeti iskolai tevékenységgel összefüggő adminisztratív feladatok segítése, postázás, 

ügyintézés. 

 

A művészeti iskolai pótlék kifizetését a SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú 

Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodájának mindenkori igazgatója engedélyezheti az SZTE 

Gazdasági Igazgatóságának Költségvetési és Kontrolling Iroda vezetőjével egyeztetve a 

feladatellátás szerinti létszámra vonatkozóan. A pótlék mértéke összességében nem haladhatja meg 

az éves befolyt művészeti iskolai térítési és tandíjak összegének 10%-át. A művészeti iskolai pótlék 

tanévenként kerül megállapításra, havi rendszerességgel történik a kifizetése. 

http://www.u-szeged.hu/egyetemrol/koltsegvetesi?objectParentFolderId=16110
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15. § 

Gyermek-és ifjúságvédelmi pótlék 

 

A pótlék a gyakorlóintézményekben a sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási és 

magatartási nehézségekkel küzdő tanulókkal kapcsolatos többletfeladatok ellátásért járó díjazás. 

 

Feladatok: 

- tájékoztatja a tanulókat arról, hogy milyen problémával, hol és mikor fordulhatnak hozzá, továbbá, 

hogy az iskolán kívül milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel 

- tájékoztatja a szülőket, illetve a diákokat az igénybe vehető támogatásokról 

- a pedagógusok, szülők vagy tanulók jelzése, a velük folytatott beszélgetés alapján megismeri a 

veszélyeztetett tanulókat 

-  évente tájékozódik a hátrányos, illetve veszélyeztetett tanulók körülményeiről és a változásokról 

(munkáját az osztályfőnökök segítik) 

- az osztályfőnökökkel együttműködve figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi 

előmenetelét, mulasztásait 

- szükség esetén családlátogatással is tájékozódik a hatékonyabb segítés érdekében 

- gyermekbántalmazás vélelme, vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető 

veszélyeztető tényező megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot 

- a gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken 

- a tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az iskola igazgatója indítson eljárást 

a tanuló lakó- ill. tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri 

hivatalánál rendszeres, vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása érdekében 

- feladata az osztályfőnökökkel és a szaktanárokkal együttműködve a prevenciós programok 

szervezése, koordinálása, lebonyolítása 

- folyamatos kapcsolatot tart fenn az iskolaorvossal és a védőnővel 

- titoktartási kötelezettség terheli a vonatkozó törvényeknek és szabályozásnak megfelelően a 

gyermekkel, a tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, 

amelyről a gyermekkel, tanulóval, szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. E 

kötelezettség független a foglalkoztatási jogviszony fennállásától, és annak megszűnése után, 

határidő nélkül fennmarad.  

 

A pótlékot a köznevelési intézmény vezetője az SZTE Gazdasági Igazgatóságának Költségvetési és 

Kontrolling Iroda vezetőjével egyeztetve 1 fő részére engedélyezheti, melynek összege nem haladhatja 

meg az Nkt-ban meghatározott osztályfőnöki pótlék felső határát.” A gyermek-és ifjúságvédelmi 

pótlék tanévenként kerül megállapításra, havi rendszerességgel történik a kifizetése. 

 

16. § 

Önértékelést támogató csoport vezetőjének pótléka 

 

A magyar köznevelési rendszer minőségének javítása érdekében az oktatásirányítás új szerkezetű 

intézményhálózatot, irányítási és ellenőrzési modellt vezetett be, melynek egyik eleme az intézményi 

átfogó önértékelés. Az átfogó intézményi önértékelés koordinálására az intézményvezetője kijelölte az 

Önértékelést Támogató Csoport vezetőjét. 
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Az Önértékelést Támogató Csoport vezetőjének feladata: 

– A törvényi háttér és az Önértékelési kézikönyv alapján tervezi és szervezi az önértékelés 

folyamatát, 

– koordinálja, irányítja a csoport munkáját, 

– részt vesz intézményi elvárásrendszer meghatározásában, 

– összefogja az éves terv és az ötéves program elkészítését, 

– tájékoztatást ad a pedagógus önértékeléseket megelőzően az érintett pedagógusok számára az 

ütemezésről, a belső önértékelésben részt vevő személyekről, azok feladatairól, valamint az 

önértékelés módszertanáról, eszközeiről, 

– az Oktatási Hivatal informatikai támogató felületének kezelése. 

 

A pótlékot az intézmény vezetője az SZTE Gazdasági Igazgatóságának Költségvetési és Kontrolling 

Iroda vezetőjével egyeztetve 1 fő részére engedélyezheti, melynek összege nem haladhatja meg az 

Nkt-ban meghatározott intézményvezető helyettesi pótlék felső határát. Az önértékelést támogató 

csoport vezetőjének pótléka tanévenként kerül megállapításra, havi rendszerességgel történik a 

kifizetése. 

 

17. § 

Helyettes munkaközösség-vezetői pótlék 

 

A pótlék a többcélú vagy összetett gyakorlóintézményekben a helyettes munkaközösség-vezetői 

többletfeladatok ellátásért járó díjazás lehet. 

 

Feladata: 

 Összeállítja az intézmény pedagógiai programja és aktuális feladatai alapján a 

munkaközösség éves munkatervét és elkészíti az éves beszámolót, 

 Irányítja a munkaközösség tevékenységét, a munkaközösség szakmai és pedagógiai 

munkáját az alábbiak szerint: 

 javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra 

 véleményezi a szakmai munkaközösség tagjainak tanmeneteit 

 összehívja a munkaközösségi értekezleteket 

 kezdeményezi a munkaközösség tagjainak továbbképzését, 

 véleményt nyilvánít a gyakornok mentorának személyéről 

 segíti a gyakornok munkáját 

 javaslatot tesz jutalmazásra, kitüntetésre 

 Az igazgató megbízására az intézményi önértékelés rendszerében szakmai ellenőrző 

munkát, továbbá óralátogatásokat végez, tapasztalatairól beszámol az intézmény 

vezetésének. 

 Képviseli állásfoglalásaival a munkaközösséget az intézmény vezetősége előtt és a 

munkaközösség-vezetők értekezletein. 

 Állásfoglalása, javaslata, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni a munkaközösség 

tagjait; kellő időt kell biztosítani számára a munkaközösségen belüli egyeztetésre, mert a 

közösség álláspontját a többségi vélemény alapján kell képviselnie. 

 Ha a munkaközösség véleményét kéri az igazgató, akkor a munkaközösség-vezető köteles 

tájékozódni a munkaközösség tagjainak véleményéről, ha a munkaközösség-vezető 

személyes véleményét, akkor ez számára nem kötelező 

 szervezi a tartós helyettesítést 

 koordinálja a szaktárgyi tanulmányi versenyeket. 
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A pótlékot az intézmény vezetője az SZTE Gazdasági Igazgatóságának Költségvetési és Kontrolling 

Iroda vezetőjével egyeztetve engedélyezheti, melynek összege nem haladhatja meg a rendeletben 

meghatározott munkaközösség-vezetői pótlék felső határát. A pótlék tanévenként kerül megállapításra, 

havi rendszerességgel történik a kifizetése. 

 

18. § 

Eseti vezető- vagy mentorpedagógusi pótlék 

 

A pótlék kifizetésének feltételei: a tanár szakos hallgatók képzésében résztvevő pedagógus kaphatja 

amennyiben 

- a gyakorlóiskolában mindkét félévben vezetőpedagógusi feladatot lát el, neveléssel-oktatással 

lekötött munkaideje meghaladja a teljes munkaidő 30 %-át (Nkt. 62.§ (9)), és éves szinten több 

mint 5 fő nappali tagozatos hallgató csoportos gyakorlatát vezeti, vagy ezzel egyenértékű 

vezetőpedagógusi/mentori feladatokat lát el.  

- a gyakorlóiskolában mindkét félévben vezetőpedagógusi feladatot lát el, neveléssel-oktatással 

lekötött munkaideje meghaladja a teljes munkaidő 40 %-át, és éves szinten több mint 3 fő nappali 

tagozatos hallgató csoportos gyakorlatát vezeti, vagy ezzel egyenértékű vezetőpedagógusi/mentori 

feladatokat lát el 

- a gyakorlóiskolában teljes óraszámban tanít és emellett egy-egy hallgatóra eseti megbízást kap 

vezető/mentorpedagógusi feladatok ellátására. 

 

Feladatok: 

- felkészíti a hallgatókat az iskolai gyakorlatra, átadja a korszerű pedagógiai módszereket, 

mélyíti hivatástudatukat, erkölcsi fejlődésüket, biztosítja sokoldalú fejlődésük feltételeit. 

Közvetlenül irányítja, szervezi, ellenőrzi és értékeli a hallgatók munkáját, tapasztalatairól 

folyamatosan feljegyzéseket készít 

- a szorgalmi időszakban vezeti a csoportos iskolai gyakorlat keretében az előkészítő, bemutató- 

és elemzőórákat 

- határidőre elkészíti az általa vezetett hallgatói csoport egyéni tanítási gyakorlatának beosztását 

- a szakvezető tanár a csoportos tanítási gyakorlat során folyamatosan figyelemmel kíséri, 

ellenőrzi és értékeli a jelöltek tanári kompetenciájának fejlődését 

- figyelemmel kíséri a hallgatók iskolai jelenlétét, az igazolatlan hiányzásokat jelenti a gyakorlati 

képzésért felelős igazgatóhelyettesnek 

- segíti a hallgatókat a célirányos óramegfigyelések, feljegyzések, tervezetek, vázlatok, 

elkészítésében, az iskolai dokumentumok kezelésében 

- segíti a jelölteket az önálló tanításra való felkészülésben, a tanórák didaktikai-módszertani 

tervezésében 

- a gyakorlóhét ideje alatt bevezeti a hallgatókat az iskolai és az iskolán kívüli oktató- és 

nevelőmunkába (ügyelet, fogadóóra, korrepetálás, felzárkóztatás, kirándulás, egyéb iskolai 

rendezvények) és adminisztratív teendőkbe 

- folyamatosan ellenőrzi és értékeli a hallgató felkészülését az egyéni tanítási gyakorlat 

óráira/foglalkozásaira, különös tekintettel a hallgató tervezeteire, vázlataira, a tanítási órához 

szükséges eszközökre, felszerelésekre 

- a foglalkozások után elemző-értékelő megbeszéléseken a hallgatóval közösen feltárják a tanóra 

szakmai-pedagógiai tapasztalatait 

- megszervezi a hallgató zárótanítását, majd értékeli azt 

- a félévek végén a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak, valamint a gyakorlati képzés 

szabályzatainak megfelelően értékeli a hallgatók munkáját 

- kapcsolatot tart a szakvezető kollégákkal és a metodikus kollégákkal 
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- a gyakorlati képzésért felelős igazgatóhelyettes által készített beosztás szerint bemutató- 

foglalkozásokat tart a mindenkor érvényben lévő kari tanterv és az iskola pedagógiai programja 

szerint. A bemutató foglalkozásokat követő elemző megbeszéléseken szükség szerint működik 

közre 

- kollégái bemutató foglalkozásainak előkészítését ötleteivel, építő kritikájával és 

tevékenységével segíti 

- meghívás szerint részt vesz az egyes tanszékek vagy munkacsoportok, bizottságok ülésein 

- folyamatos önképzésén kívül részt vesz a SZTE által szervezett továbbképzéseken 

- törekszik a szaktanszékekkel szoros munkakapcsolatra, a szakmódszertanossal együttműködve 

végzi a hallgatók szakmai, módszertani, pedagógiai felkészítését az igazgatóság részéről egyéb, 

a szakvezetői munkával összefüggő feladattal is megbízható. 

 

Osztatlan tanárképzés esetén 

Csoportos tanítási gyakorlat esetén hallgatónként az illetményalap 20%-a a pótlék összege. 

Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat esetén szakonként egy félévre az illetményalap 30%-a 
 

MA/Msc képzés esetén nappali és levelező tagozat 

 Csoportos tanítási gyakorlat, nappali/levelező tagozat esetén az illetményalap legalább 10%  

legfeljebb 20% a hallgató bemenetétől függően. 

 Összefüggő, egyéni gyakorlat nappali tagozatos hallgató mindkét szakának mentorálása esetén 

az illetményalap 60%-a hallgatónként. Ha két mentor vezeti a gyakorlatot, akkor a kifizetendő 

összeg megosztása: a főmentor a fentebbi összeg legfeljebb 70%-át, a társmentor legalább 

30%-t kapja az összegnek hallgatóként. 

 Összefüggő, egyéni gyakorlat levelező tagozatos hallgató esetében, szakonként az 

illetményalap legalább 15%-a, legfeljebb 25%-a lehet a bemenettől függően. 
 

Tanító szakos hallgatók gyakorlati képzése esetén az idegen nyelv és az 5. vagy 6. osztályos választott 

műveltségterület vezetésével megbízott tanárok eseti pótléka félévente az illetményalap 40%-a. 

 
A vezetőpedagógus pótlék kifizetését a köznevelési intézmény vezetője engedélyezheti az SZTE 

Gazdasági Igazgatóságának Költségvetési és Kontrolling Iroda vezetőjével egyeztetve. A 

vezetőpedagógus pótlék tanév végén egy összegben kerül kifizetésre. 

 

19. § 

Egyéb, eseti pedagógusi pótlék 

 

A pedagógus a munkakörébe nem tartozó alábbi többletfeladatok ellátásáért egyéb, eseti pedagógusi 

pótlékra lehet jogosult: 

- iskolai szintű rendezvények szervezése 

- tankönyvrendelés, tankönyvosztás lebonyolítása 

- intézményi éves órarend készítése 

- anyanyelvi lektor(ok) koordinálási feladatai. 

 
A pótlékot az intézmény vezetője az SZTE Gazdasági Igazgatóságának Költségvetési és Kontrolling 

Iroda vezetőjével egyeztetve engedélyezheti. A pótlék esetenként kerül megállapításra és kifizetésre. 
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VI. ZÁRÓ ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK 

20. § 

 

(1) A Szegedi Tudományegyetem Köznevelési Szabályzatát az Egyetem Szenátusa a 2017. év június 

hó 26. napján megtartott rendes ülésén, a SZ-145-XII/2016/2017. (VI.26.) számú szenátusi 

határozatával fogadta el. 

(2) A jelen szabályzat kihirdetésével a 142/2011. számú szenátusi határozattal elfogadott az „SZTE 

köznevelési intézményeiben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak, tandíjak és 

egyéb díjak megállapításának és megfizetésének fenntartói rendelkezése” megnevezésű szenátusi 

szabályzat hatályát veszti. 

(3) Az SZTE Szenátusa elrendeli a köznevelési intézmények vezetőinek, hogy az e szabályzat 

alapján az intézményi szervezeti és működési szabályzatban a térítési díj, a tandíj és a nem 

magyar állampolgárok által fizetett díj megállapításával, fizetésével kapcsolatos intézményi 

feladatokat szabályozzák. 

(4) A jelen szabályzat a Szenátus döntésével egyidejűleg lép hatályba. A Szabályzat a következő 

linken érhető el folyamatosan: http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok . 

 

 

 

Kelt: Szegeden, 2017. június hó 26. napján 

 

 

 

 Dr. Szabó Gábor s.k. Dr. Fendler Judit s.k. 

 rektor kancellár 

 

http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok
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A Szegedi Tudományegyetem Rendezvényszabályzata 

 

1. § 

Preambulum 

(1) A Szegedi Tudományegyetem jó híre, az oktatás és az Egyetem zavartalan működése 

megköveteli, hogy az egyetem szervezeti egységei által, illetve a területén szervezett 

rendezvények Egyetemhez méltó körülmények között kerüljenek lebonyolításra; az egyetem 

további szabályozásainak megfelelően (Szervezeti és Működési Szabályzat, Tűzvédelmi 

Szabályzat, stb.). A Szegedi Tudományegyetem számára fontos, hogy a rendezvények - 

jellegüktől függetlenül - lehetővé tegyék a szervezők által kitűzött célok elérését, szem előtt 

tartva azt, hogy időtartamuk alatt biztosítva legyen a résztvevők személyi és vagyoni 

biztonsága. Az Egyetem célja, hogy rendezvényei összhangban legyenek küldetésével és 

értékeivel, ne sértsék autonómiáját és ne veszélyeztessék a tulajdonában, vagy használatában 

levő vagyoni javak épségét. 

 

(2) Az egyetemi rendezvényszabályzat célja, hogy megvalósulhasson a 23/2011.(III. 8.) Korm. 

rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) hatálya alá tartozó rendezvények engedélyezése, 

továbbá 

a) biztosítsa a rendezvények előkészítésének és engedélyeztetésének belső szabályozását és 

rendjét, 

b) megteremtse a lehetőségét, hogy az Egyetem vezetői és szakemberei gazdasági és jogi 

értelemben ellenőrizzék az előkészítés és lebonyolítás menetét, illetve betekintést nyerjenek a 

rendezvényszervezéshez kapcsolódó folyamatokba; 

c) egységesítse a rendezvények megszervezésére vonatkozó dokumentációt; 

d) azonos elveket szabjon meg a rendezvények engedélyezésére, illetve tiltására. 

 

2. §  

Értelmező rendelkezések 

 

(1) E szabályzat alkalmazásában:  

a) rendezvény: egy meghatározott térben, időszakban és körben, nem üzemszerű ismétlődéssel 

szervezett esemény, vagy eseménysorozat, amelynek során emberek csoportjának közös 

tevékenysége, alkalmi jelleggel, különösen közösségi program, a zenés-táncos események, 

sportesemények.  

b) rendezvényszervezés: előre meghatározott rendezvénnyel kapcsolatos teljes körű előkészítő, 

szervező, összehangoló, lebonyolító munka, mely többek között magában foglalja az esemény 

megvalósításával kapcsolatos infrastruktúra (helyszín, technika, tolmácsolás, kiszolgáló 

egységek stb.) biztosítását, valamint esetlegesen a résztvevőkről való gondoskodást (szállás, 

étkezés, programok stb.) is. 

c) a rendezvény szervezője: az a rendezvényszervezést ellátó személy, akit a rendezvény 

szervezőjeként bejelentettek, és aki felel a szükséges engedélyek beszerzéséért, a bejelentések, 

tájékoztatások megtételéért. A rendezvény szervezője intézkedési jogkörrel rendelkezik. A 

rendezvény egész ideje alatt ő vagy megbízottja a helyszínen tartózkodik a szabályos 

lebonyolítás és a rend fenntartása érdekében. A rendezvény szervezője csak az Egyetem 

közalkalmazottja, vagy az Egyetemmel munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyban álló 

természetes személy, vagy az Egyetemmel polgári jogi jogviszonyban álló jogi személy 

törvényes vagy ügyleti képviseletére jogosult természetes személy lehet. 

d) engedélyeztetési kötelezettség: a rendezvénytartási engedély beszerzésével kapcsolatos 

feladatok.  
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e) engedélyezett létszám: a résztvevőknek az a létszáma, akik az Egyetem vezetése által 

rendelkezésre bocsátott terület/helyiség alapterületét a kiürítési számvetést figyelembe véve a 

jogszabályoknak megfelelő idő alatt biztonságosan el tudják hagyni. 

f) a rendezvény területe: az Egyetem területének az a része, amelyet a rendezvény céljából az 

Egyetem vezetése a rendezvény szervezőjének rendelkezésére bocsátott. 

g) az egyetem területe: a Szegedi Tudományegyetem által fenntartott vagy használt ingatlanok, 

összessége. 

h) külső helyszín: minden olyan helyszín, amely nem tartozik az egyetem területéhez.  

i) biztonsági személyzet: a rendezvény szervezője által közvetlenül, vagy biztonsági szolgálaton 

keresztül megbízott személyek, akik a rendezvény teljes időtartama alatt felelősek a rend 

fenntartásáért. Ebbe a létszámba nem tartoznak bele az objektum szervezetszerű védelmét 

ellátók. 

j) Egészségügyi szolgálat: az alapszintű egészségügyi ellátást biztosító, a rendezvény helyszínén 

jelenlévő egészségügyi szolgálat, amely a rendezvény ideje alatt áll rendelkezésre.  

k) vis maior helyzet: olyan külső elháríthatatlan ok, körülmény (pl.: természeti csapás, 

szélsőséges időjárás, rendkívüli esemény vagy közlekedési baleset), amely veszélyezteti a 

rendezvény biztonságos, balesetmentes megrendezését.  

l) zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban 

tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott 

zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell 

megváltott ülőhellyel rendelkezni; 

m) zenés, táncos rendezvényre alkalmas egyetemi objektum: 23/2011.(III.8.) Korm. rendelet 

hatálya alá tartozó rendszeres rendezvényekre kiadott állandó engedéllyel rendelkező építmény. 

n) alumni rendezvény: Minden, az Egyetem alumnusainak szervezett rendezvény. 

 

3. § 

A szabályzat hatálya 

 

(1) Jelen szabályzat hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi szervezeti egységére, az Egyetem 

területén szervezett bármely rendezvényre. 

(2) Jelen szabályzat hatálya alá tartoznak azon rendezvények is, amelyek szervezését, 

lebonyolítását az SZTE EHÖK vagy bármely kari HÖK végzi.  
 
 

4. § 

Központilag engedélyköteles rendezvények 

 

(1) Engedélyköteles rendezvény: 

a) minden, az Egyetem területén megtartott közösségi program, amely az adott helyszínen az 

objektum rendeltetésétől eltér, vagy 

b) olyan program, amelyet nem az Egyetem szervezeti egységei szerveznek, de az Egyetem 

területén zajlik a rendezvény 

c) és a résztvevők száma várhatóan meghaladja a 100 főt. 

(2) A zenés, táncos rendezvények minden esetben, a résztvevők számától függetlenül 

engedélykötelesek, kivéve a zenés, táncos rendezvényre alkalmas egyetemi objektumban 

rendszeresen, előre tervezetten tartott rendezvényeket, valamint az Egyetem területén található 

bérleti szerződés keretében, hatósági engedély birtokában üzemeltetett vendéglátó egységek 

által és egységekben megrendezett rendezvényeket. Ez utóbbiak vonatkozásában az egyetemi 

objektum vezetője, illetőleg a bérlője felel a jogszabályokban és az objektum hatósági 

engedélyeiben foglaltak betartásáért. 
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5. § 

Nem központilag engedélyköteles rendezvények 

 

(1) Nem engedélyköteles rendezvények az Egyetem területén megtartott: 

a) tudományos konferencia, kongresszus, 

b) tudományos, szakmai verseny, 

c) kiállítás, kulturális rendezvény 

d) protokolláris esemény, fogadás, ünnepi megemlékezés, 

e) kereskedelmi rendezvény, 

f) társadalmi, ismeretterjesztő, sport rendezvény, 

g) tudományos, szakmai látogatás (pl. üzemlátogatás),  

melyen a résztvevők száma nem haladja meg a IV/1. pontban foglaltakat. 

(2) Az Egyetem területén csak az Etikai Szabályzatnak is megfelelő rendezvények valósulhatnak 

meg. 

(3) Ha a rendezvényt szervező nem azonos a rendezvény tervezett területét üzemeltető szervezeti 

egységgel, akkor az üzemeltetőt legalább 30 nappal korábban igazolható módon értesíteni kell 

a rendezvényről a terület biztosítása érdekében. 

 

6. § 

Kérelem benyújtása 

 

(1) A Karok és más szervezeti egységek által előre tervezhető rendezvényeket tanévenként, féléves 

bontásban kell tervezni. A tervet legkésőbb az adott félév első napjáig meg kell küldeni a 

Létesítménygazdálkodási Igazgatóság és a Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóság részére. 

A tervnek tartalmaznia kell a szervezeti egység megnevezését, a rendezvények tervezett helyét, 

idejét, megnevezését és résztvevői létszámát, valamint a rendezvény felelősét és elérhetőségeit. 

(2) Rendezvénytartási kérelmet minden rendezvény esetében köteles a rendezvény szervezője a 

kancellár által kiadott formanyomtatványon benyújtani a Nemzetközi és Közkapcsolati 

Igazgatósághoz. A rendezvénytartási kérelmet a (4) bekezdésben foglalt kivétellel olyan időben 

kell megtenni, hogy a jogszerű és strukturált végrehajtásra – különös tekintettel a kapcsolódó 

beszerzésekre - kellő idő, de legalább 30 nap álljon rendelkezésre. Az előre nem tervezhető 

rendezvényeknél is törekedni kell a fenti időpontok megtartására, de a tudomásszerzést 

követően haladéktalanul rendezvénytartási kérelmet kell előterjeszteni. 

(3) Amennyiben a kérelmezett rendezvény lebonyolításában változás történik, azt minden esetben 

haladéktalanul, új formanyomtatvány kitöltésével, a változások kiemelésével jelezni kell. 

(4)  Az Egyetem által szervezett zenés táncos rendezvény esetén a rendezvénytartási kérelmet a 

zenés táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011.(III.8.) 

Korm. rendeletben meghatározott határidők betartása érdekében a rendezvény napját 

megelőzően legalább 30 nappal be kell nyújtani mind a Létesítménygazdálkodási Igazgatóság 

és a Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóság részére. 

(5) A rendezvénytartási kérelemnek tartalmaznia legalább az alábbiakat: 

a) a rendezvény megnevezését 

b) a rendezvényszervező nevét, elérhetőségeit (e-mail, mobil szám) 

c) a rendezvény pontos helyét, idejét 

d) a rendezvényszervező nyilatkozatát arról, hogy a rendezvény engedélyköteles-e, vagy csak 

bejelentés köteles 

e) a résztvevői kört, a résztvevők tervezett számát 

f) a rendezvény megszervezésének pontos ütemtervét 

g) a rendezvény részletes programtervét, ennek részeként a szabad programok időszakát is 

megjelölve; 
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h) a rendezvényhez vagy ahhoz kapcsolódóan harmadik személyek marketing, promóciós 

megjelenésénét és azok tartalmát; 

i) a rendezvény sajtónyilvános-e, ehhez központi támogatást igényel-e 

j) amennyiben releváns, a biztosítást végző személyzet pontos megjelölését, létszámát, 

k) amennyiben releváns, a rendezvény házirendjét, esetleges egyéb szabályzatait, 

l) a rendezvény Egyetemen belüli felelőse nevét, elérhetőségeit (abban az esetben szükséges, 

ha a rendezvény szervezője harmadik személy), 

m) minden olyan információt, amelyet a szervező lényegesnek tart. 

(6) Amennyiben az adott rendezvény sajtónyilvános és/vagy bármilyen sajtókommunikáció előzi 

meg vagy követi, a rendezvény szervezője köteles egyeztetni a Nemzetközi és Közkapcsolati 

Igazgatósággal.  

(7)  Amennyiben a rendezvény lebonyolításához külső alvállalkozóra van szükség, a szervező 

gondoskodik az árajánlatok beszerzéséről, illetve döntése során megindokolja a nyertes 

árajánlat kiválasztásának szempontjait. A szabályszerű beszerzés lebonyolítása a 

rendezvényszervező kötelezettsége. 

(8) A rendezvény szervezője köteles gondoskodni a rendezvény biztonságos lebonyolításához 

szükséges engedélyekről, biztosítani a pénzügyi és jogi szabályozásoknak való megfelelést, 

különös tekintettel a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 

23/2011.(III. 8.) kormányrendeletben, valamint a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a 

kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 

247/2014. (X.1.) kormányrendeletben foglaltakra. 

(9) Amennyiben az adott rendezvénynek külső szponzora, vagy terméket/szolgáltatást 

népszerűsítő, marketingkommunikációt végző partnere van a rendezvény szervezője köteles a 

szerződés aláírását megelőzően tájékoztatni a Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóságot a 

szponzori/reklámszerződés részleteiről. 

 

7. §  

Engedélyezés, bejelentés 

 

(1) Nem (központilag) engedélyköteles rendezvények esetében a rendezvénytartási kérelmet 

Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóság nyilvántartásba veszi és rögzíti az egyetemi 

rendezvénynaptárban. 

(2) Az engedélyköteles rendezvények esetében a rendezvénytartási kérelmet a nemzetközi és 

közkapcsolati igazgató, a létesítménygazdálkodási igazgató és az igazgatásszervezési és 

szolgáltatási főigazgató előzetesen véleményezi, e körben szükség esetén előzetesen egyeztet 

az érintett szervezeti egységek vezetőivel. A rendezvénytartási kérelmet az arra vonatkozó 

igazgatói véleményekkel együtt a nemzetközi és közkapcsolati igazgató megküldi a rektornak 

és a kancellárnak. A rendezvénytartási kérelem tárgyában a rektor és a kancellár műszaki és 

biztonsági szempontok alapján közösen dönt. Az engedély kiadásának megtagadását minden 

esetben indokolni kell. 

(3) Engedélyköteles rendezvény megtartására kizárólag jóváhagyott engedély alapján kerülhet sor. 

 

8. § 

Ellenőrzés, felelősség 

 

(1) A rendezvények ellenőrzésére az Egyetem részéről a rektor és a kancellár által írásban 

feljogosított ellenőrző személy (továbbiakban: ellenőr) jogosult. 

(2) Az ellenőr jogosult a helyszín, a jogosultsági igazolások, egyéb dokumentumok, tárgyi és 

személyi feltételek ellenőrzésére.  

(3) Az élet- és/vagy vagyonbiztonságot súlyosan veszélyeztető esetben az ellenőr azonnali 

hatállyal korlátozó, illetve tiltó rendelkezéseket hozhat. 
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(4) Az ellenőr, a nemzetközi és közkapcsolati igazgató, a létesítménygazdálkodási igazgató és az 

igazgatásszervezési és szolgáltatási főigazgató, valamint az általuk meghatalmazott személyek 

jogosultak a rendezvény szervezőjétől írásban vagy szóban tájékoztatást kérni. 

(5) A jogszabályi követelmények és az Egyetem szabályzataiban foglaltak betartásáért a 

rendezvény szervezőjét feltétlen és korlátlan felelősség terheli. Amennyiben a rendezvény 

szervezője harmadik személy, a vele kötött szerződésben fentiekről rendelkezni kell. 

(6) Amennyiben a jelen szabályzat rendelkezéseit sértő vagy a hallgatói rendezvény területén 

elkövetett magatartással kapcsolatban szabálysértés, vagy bűncselekmény elkövetésének alapos 

gyanúja merül fel, úgy a rendezvény szervezője haladéktalanul értesíti az igazgatásszervezési 

és szolgáltatási főigazgatót, aki kezdeményezi a szükséges hatósági intézkedés megtételét. 

 

9. § 

Károkozás 

 

(1) Amennyiben a rendezvényt követően a rendezvény során használt helyiségek, szabadterek 

átadásakor az állapítható meg, hogy a rendezvény alatt az ingatlanban kár keletkezett, az 

szennyezett, vagy szándékos rongálás valósult meg, a rendezvény szervezője felelős a károk 

megtérítésért és az eredeti állapot helyreállításáért. 

(2) A rendezvény szervezője mentesül a felelősség alól, amennyiben igazolja, hogy a kárt 

elháríthatatlan, külső ok, vis maior idézte elő. Vis maior esetnek nem tekinthető, ha a 

rendezvény helyszínét bármely hatósági intézkedés miatt (NAV, Rendőrség, Tűzoltóság stb.) 

lezárják. 

10. §  

11. Átmeneti és záró rendelkezések 

 

(1)  Jelen Szabályzatot a Szenátus 2017. június 26. napi ülésén, a SZ-146-XII/2016/2017. (VI.26.) 

számú határozatával elfogadta. A Szabályzat a Szenátus döntésével egyidejűleg hatályba lép 

azzal, hogy 2017. év október hó 1. napján hatályát veszti. Jelen szabályzat a Szegedi 

Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét képezi. 

(2)  A Szabályzatot a hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell azzal, hogy 

a 2017. évre szóló terveket az őszi félévre kell elkészíteni, illetve a rendezvénytartási 

kérelmeket a hatályba lépését követő 30 napon belül kell benyújtani. 

Kelt: Szegeden, 2017. év június hó 26. napján 

 Dr. Szabó Gábor s.k. Dr. Fendler Judit s.k. 

 rektor kancellár 
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A Szegedi Tudományegyetem Szenátusának Ügyrendje 

 

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény  

12.§ (3) bekezdés b) pontja alapján működésének rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

I. fejezet: 

Általános rendelkezések 

A Szenátus ülésének összehívása 
 

1. § (1) Jelen szabályzat hatálya a Szegedi Tudományegyetem Szenátusának működésére terjed ki. 

(2) Az Egyetem más testületi és az érdekképviseleti szervei saját ügyrendjük szerint 

működnek. 

(3) A jelen szabályzat célja, hogy egységessé és áttekinthetővé tegye a Szenátus – az 

Egyetem döntést hozó és a döntés végrehajtását ellenőrző testületének – működését, s 

ezáltal előmozdítsa az Egyetem tevékenységének magas színvonalú ellátását. 

(4) A Szenátus hatáskörét kizárólag az ülésein gyakorolja, melyet a rektor szükség szerint, de 

félévenként legalább két alkalommal – a napirend megjelölésével hív össze. 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. 

(5) A Szenátus munkatervét a rektor állapítja meg és azt jóváhagyásra a tanulmányi félév 

szerinti első ülésén a Szenátus elé terjeszti. 

(6) A Szenátus ülései nyilvánosak az Egyetem oktatói, kutatói, nem oktató dolgozói, 

hallgatói és a Konzisztórium tagjai számára, a nyilvánosság azonban a személyiségi jogokat 

nem sértheti. A Szenátus a jelen lévő tagjai több mint ötven százalékának kérésére zárt ülést 

illetőleg titkos szavazást rendelhet el. 

(7) 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. 

(8) A Szenátus összetételét a Szervezeti és Működési Rend Második rész III. fejezet 16. 

pontja határozza meg. 



5002  EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 128. SZÁM 
 
 

2.  § (1) A Szenátus ülésének napirendjére a rektor tesz javaslatot, amelynek elfogadásáról a 

Szenátus egyszerű többséggel határoz. Az ülés napirendjére fel kell venni azokat a 

kérdéseket is, amelyeket a Szenátus valamely tagja javasol, és amelyek felvételét a 

Szenátus megszavazza. 

(2) A rektor gondoskodik arról, hogy a Szenátus rendes ülése esetén az ülés időpontja előtt 

legalább 5 nappal, rendkívüli Szenátus ülés esetén pedig legalább 2 munkanappal a 

napirendi pontokat tartalmazó meghívót a Szenátus minden tagja megkapja. 

(3) A „Bejelentések” tájékoztatást, tudomásulvételt szolgálnak, közöttük szavazást igénylő 

ügy nem lehet. 

II. fejezet: 

A szabályzatok, az előterjesztések tartalmi és formai követelményei 

Tartalmi követelmények 
 

3. § (1) A szabályzatot akkor kell alkotni, ha jogszabály előírja, továbbá, ha egyéb körülmények 

miatt a szabályozandó viszonyok megváltoznak és hiányzik a szabályozás, vagy az nem 

megfelelő és módosítást igényel. 

(2) A szabályzatok előkészítése során be kell vonni a szabályozás tárgya szerint illetékes 

testületeket és érdekképviseleti szerveket. 

(3) A szabályzatok bevezető rendelkezéseiben utalni kell azokra a jogszabályi, illetve 

egyetemi rendelkezésekre, amelyek felhatalmazása alapján kerül sor a szabályzatok 

kiadására. Amennyiben a Szenátus valamely más szervekkel egyetértésben alkot 

szabályzatot, arra a bevezető részben utalni kell. 

(4) A szabályzat tervezethez rövid összefoglalót kell készíteni, mely tartalmazza a 

szabályzat rövid tartalmi összefoglalását, előzményeit, az egyeztetési kötelezettség 

teljesítésére vonatkozó nyilatkozatot. 

(5) A szabályzat hatálybalépésének időpontját úgy kell meghatározni, hogy kellő idő 

maradjon az alkalmazására való felkészülésre. A szabályzat a közzétételt megelőző 

időre nem állapíthat meg kötelezettséget. 

(6) A szabályzatban rendelkezni kell annak személyi és időbeli hatályáról. A szabályzat – 

amennyiben jogszabály vagy egyetemi rendelkezés másképpen nem rendelkezik – a 

kihirdetés napján lép hatályba, amelyet az igazgatásszervezési és szolgáltatási 

főigazgató az elektronikusan megjelenő Egyetemi Értesítőben – a Szenátus (módosító, 

elfogadó) határozata után 30 napon belül – tesz közzé. A közzététel napja minősül 

kihirdetésnek. A közzététel napjával egyidejűleg az igazgatásszervezési és szolgáltatási 

főigazgató biztosítja az Egyetem munkavállalói számára az Egyetem honlapján a 

szabályzat hozzáférés lehetőségét. A hatálybalépéssel egyidejűleg intézkedni kell a 

hatályukat vesztő szabályzatokról, illetve az esetleg szükségessé váló átmeneti 

rendelkezésekről. 

(7) A szabályzat átfogó módosítása esetén el kell végezni az egységes szerkezetbe foglalást. 

(8) Az igazgatásszervezési és szolgáltatási főigazgató felelős a szabályzatok 

előkészítéséért, és azért, hogy a szabályozás ne legyen ellentétes a jogszabályokkal, 

illetve a hatályos egyetemi rendelkezésekkel. 

 

4. § (1) A Szenátus ülésére benyújtott írásos előterjesztésnek tartalmazni kell: 

– az előterjesztés szakmai indokait, előzményeit, 

– az előterjesztés főbb célkitűzéseit, 

– a várható gazdasági, költségvetési és szakmai hatásokat, 

– más előterjesztéshez, illetve döntéshez való kapcsolódását, 

– a fennmaradt vitás kérdések bemutatását, 
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– ha szükséges, akkor rendelkeznie kell a korábbi határozat hatályon kívül 

helyezéséről vagy módosításáról, valamint az átmeneti rendelkezésekről. 

(2) A határozati javaslatokat röviden és egyértelműen kell megszövegezni úgy, hogy az 

előterjesztés/módosító javaslat tartalmát a jegyzőkönyv nélkül is értelmezni lehessen. 

(3) Az előterjesztőnek a Szenátus ülését megelőzően személyes egyeztetés útján kell 

megkísérelnie a döntés-előkészítő testületek ülését követően esetleg még fennmaradt 

nézetkülönbségek tisztázását, és a viták lezárását. 

Formai követelmények 
 

5. § (1) A szabályzatok fedőlapján fel kell tüntetni: 

– a Szegedi Tudományegyetem elnevezést, 

– a szabályzat címét, 

– a határozatot hozó Szenátus ülésének sorszámát. 

(2) A szabályzat módosításakor a fedőlapon fel kell tüntetni a módosítás dátumát is. Az 

átfogó módosítás után az egységes szerkezetben megjelölést is. 

(3) A szabályzatok nyilvántartását az igazgatásszervezési és szolgáltatási főigazgató végzi. 

A Szabályzat elfogadását, illetve módosítását követően az elektronikusan megjelenő 

Egyetemi Értesítőben történő közzététellel egy időben az igazgatásszervezési és 

szolgáltatási főigazgató gondoskodik a honlapon való megjelentetésről is. 

(4) A határozat megjelölése tartalmazza a Szenátus megnevezésének rövidítését, a 

határozat számát arab számmal, az ülés sorszámát római számmal, a tanévet, valamint a 

határozathozatal dátumát (hó, nap). Minta: SZ-1-I/2005/2006. (VI.12.) A határozatok 

számozása tanévenként folyamatos számozással történik. 

 

III. fejezet: 

A szenátusülések előkészítési rendje 

6. § (1) A Szenátus munkaterv alapján végzi tevékenységét. 

(2) A munkaterv tartalmazza a feladatok meghatározásához, végrehajtásához szükséges 

napirendeket, azok ütemezését. 

(3) A Szenátus ülésére az írásos előterjesztést, illetve módosító javaslatot az l., 2. sz. 

mellékletben foglaltak szerint kell benyújtani. 

(4) Mind a munkatervben szereplő, mind a munkatervben nem szereplő előterjesztéseket 

véleményeztetni kell a Szenátus illetékes bizottságával és a Dékáni Kollégiummal. A 

Konzisztórium előzetes egyetértése szükséges a Szervezeti és Működési Rend Második 

rész III. fejezet 19. pontjában taxatívan felsorolt gazdasági következménnyel járó 

szenátusi döntések érvényességéhez. 

(5) A személyi ügyek előterjesztése a külön szabályzatokban foglalt eljárásrend szerint 

történik. 

(6) Az előterjesztések bizottsági véleményeztetési kötelezettsége alól a Dékáni Kollégium 

adhat felmentést. 

(7) Az előterjesztést az előterjesztő köteles egyeztetni. 

(8) Az előterjesztőnek a papíralapú és elektronikus adathordozókon megírt előterjesztését a 

Szenátus ülése előtt az igazgatásszervezési és szolgáltatási főigazgatóhoz legalább 15 

nappal korábban kell benyújtani a jelen ügyrend 4. §-a, illetőleg a 6. § (3) bekezdésében 

meghatározott tartalommal, különös tekintettel arra, hogy a határozati javaslatából az 

előterjesztés érdemi rendelkezésének tartalma tűnjön ki. 
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(9) A határidőben benyújtott előterjesztéseket véleményezi a Dékáni Kollégium. Ennek 

keretében állást foglal az előterjesztések és jelentések Szenátus döntésre 

alkalmasságáról, napirendre vételéről, illetőleg a további egyeztetések, valamint az 

előterjesztés átdolgozásának, kiegészítésének szükségességéről. Ha a Dékáni Kollégium 

ülésén az előterjesztéssel kapcsolatban – előkészítési vagy egyeztetési hiányosságokból 

adódóan – jelentősebb új elem merülne fel a Dékáni Kollégium leveheti az előterjesztést 

a napirendről. 

(10) Az igazgatásszervezési és szolgáltatási főigazgató az előterjesztéseket a Szenátus ülése 

előtt legalább 5 nappal, rendkívüli Szenátus ülés esetén pedig legalább 2 munkanappal 

korábban elektronikus úton küldi meg a Szenátus tagjainak és a meghívottaknak. 

(11) Az előterjesztésekhez kapcsolódó írásos, szövegszerű módosító javaslatokat legalább 3 

nappal a Szenátus ülése előtt be kell nyújtani a – 6. § (3) bekezdésének megfelelő 

módon – az igazgatásszervezési és szolgáltatási főigazgatóhoz, melyet az 

igazgatásszervezési és szolgáltatási főigazgató megküld a Szenátus tagjainak. 

(12) A Szenátus ülésén szóbeli módosító javaslatokat csak a Szenátus egyszerű többségi 

egyetértésével lehet tárgyalni. 

IV. fejezet: 

A szenátusülések menete 

7. § (1) A Szenátus elnöke a rektor. Az ülést az elnök nyitja meg, vezeti és rekeszti be. 

(2) Az ülés megnyitását követően meg kell választani a jegyzőkönyv-hitelesítőket, melyről 

a jelenlévők egyszerű többséggel határoznak. Ezt követően az elnök bejelenti azok 

személyét, akik az ülésről távolmaradtak és, hogy kimentették-e magukat, illetve, hogy 

a távolmaradt tanácstagot ki helyettesíti. Ezt követően az elnök ellenőrzi a létszámot és 

megállapítja, hogy a Szenátus határozatképes-e. 

(3) A tag akadályoztatása esetén köteles helyettesítése érdekében megfelelő időben eljárni. 

(4) Ha valamelyik választott tag három egymást követő alkalommal előzetes kimentés 

nélkül távol marad, a rektor kezdeményezheti a tag felmentését. A felmentés tárgyában 

a Szenátus minősített többséggel határoz. 

(5) A Szenátus határozatképes, ha ülésén tagjainak legalább hatvan százaléka jelen van. 

(6) Ha a Szenátus határozatképtelen, 2–8 nappal későbbi időpontra új szenátusülést kell 

össze- hívni, amely a sikertelenül összehívott szenátusülés napirendjére előzetesen 

felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. 

 

8. § (1) Az ülés elnöke 

a) megnyitja az ülést, megállapítja a határozatképességet, 

b) vezeti és összefoglalja a vitát, 

c) ügyel az ülés rendjére, 

d) elrendeli a szavazást és kihirdeti annak eredményét, 

e) szükség esetén az ülést elhalaszthatja vagy azt berekeszti. 

 

9. § (1) A határozatképes Szenátus határozatait általában az ülésen jelen lévő tagok több mint 

felének egyetértő szavazatával (egyszerű többség) hozza. 

(2) A Szenátus valamennyi tagjának egyhangú szavazatával hozhatja meg a fenntartó által 

írásban közölt kifogásba ütköző döntést. 

(3) A szavazástól lehet tartózkodni, lehet nem szavazni (a szavazócédulát nem leadni, a 

szavazó gombot nem megnyomni stb.). 

(4) Az érvénytelen szavazatok és a nem szavazók számát csak annyiban kell figyelembe 

venni, hogy eredményes szavazáshoz az érvényes „igen”, „nem”, „tartózkodom” és 

érvénytelen szavazatok együttes száma nem lehet kevesebb a határozathozatalhoz 

szükséges létszámnál. 
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10. § (1) A Szenátus általában nyílt szavazással szavaz, kivéve a személyi ügyeket, továbbá azt az 

esetet, ha a Szenátus jelen lévő tagjainak több mint ötven százaléka titkos szavazást kér. 

(2) Személyi ügyekre vonatkozó külön rendelkezések: 

a) Egyszerű többség szükséges személyi kérdésekben, ha a szenátus véleményezési, 

javaslattételi és rangsorolási jogkört gyakorol. 

b) Ha választás során az egyszerű többséget egyik jelölt sem nyeri el, a két legtöbb 

szavazatot kapott jelölt között új választást kell elrendelni. 

c) Választás során a Szenátus ülésein csoportos szavazólap nem alkalmazható. 

d) Titkos szavazás során személyi kérdésekben csak igennel vagy nemmel lehet szavazni. 

(3) A nyílt szavazás: 

a) a nyílt szavazás számlálógép alkalmazásával történik. 

b) Amennyiben bármely szenátustag indítványozza, kézfelemeléssel történő szavazást 

kell elrendelni. A szavazatokat az elnök számolja össze. Ebben az esetben a 

hangfelvétel és a jegyzőkönyv az elnök összefoglaló megállapítását tartalmazza. 

(4) Titkos szavazás: 

a) a titkos szavazás számlálógép alkalmazásával történik. 

b) Amennyiben bármely szenátustag indítványozza, a titkos szavazást szavazócédulák 

alkalmazásával kell elrendelni. Ebben az esetben az elnök 3 tagú szavazatszámláló 

bizottságot jelöl ki. 

c) Amennyiben valamely szenátustag ezt a helyszínen kéri, a szavazatokat másik 

bizottsággal újra össze kell számoltatni. A szavazócédulákat a szavazás után azonnal 

meg kell semmisíteni. 

d) Érvénytelen az a szavazat, amelyből nem állapítható meg egyértelműen leadójának 

véleménye az adott kérdésben. 

(5) Név szerinti szavazás is elrendelhető, ha azt a Szenátus bármely tagjának indítványára a 

Szenátus minősített többségű szavazással támogatja. Ekkor a Szenátus tagjai abc-szerinti 

sorrendben, nevük elhangzása után „igen”, „nem”, „tartózkodom” kijelentéssel 

szavaznak. Személyi ügyekben név szerinti szavazás nem kérhető. 

(6) Név szerinti szavazásnál a szavazatokat külön névsoron kell feltüntetni. A hitelesített 

ívet a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. 

(7) Név szerinti szavazás csak nyílt szavazással eldönthető kérdésben indítványozható. 

(8) Szavazni csak személyesen lehet. Távollevő személy szavazatát írásban nem adhatja le. 

(9) A Szenátus zárt ülést rendelhet el, ha azt az Egyetem oktatási, tudományos kutatási, 

gazdasági érdeke, a személyiségi jogok védelme vagy a szolgálati titok megőrzése 

indokolja. Ebben az esetben az ülésről készült hangfelvétel és jegyzőkönyv vonatkozó 

részét a bizalmas ügykezelés szabályai szerint kell megőrizni. A zárt ülésen a Szenátus 

tagjain, az állandó meghívottakon és a jegyzőkönyvvezetőn kívül más nem lehet jelen. 

E rendelkezés alól – indítvány esetén – a Szenátus külön határozattal kivételt tehet. 

 

11. § (1) A Szenátus tagja a szenátus ülésén az egyetem vezetőihez az egyetem életét érintő bármely 

kérdésben, írásban vagy szóban kérdést intézhet. A kérdésre az annak tárgya szerint 

illetékes vezető lehetőleg még a szenátusülésen szóban, de legkésőbb 30 napon belül 

írásban köteles választ adni, amelyet a szenátus minden tagjának meg kell küldeni. 

(2) A választott szenátustag bármelyik választója által írásban átadott közérdekű témát 

tartalmazó anyagot köteles megtárgyalásra a Szenátus elé terjeszteni. A Szenátus 

azonban dönthet úgy, hogy az anyagot illetékes bizottság vagy egyetemi tisztségviselő 

elé utalja. 

(3) Az elnök valamennyi napirendi ponton szereplő kérdésben köteles a hozzászólás jogát 

megadni. Dönthet azonban úgy, hogy előbb a kérdések, utóbb a hozzászólások 

hangozzanak el. 

(4) A felszólalásra jelentkezettek közül a felszólalási jog az előbb jelentkezettet illeti meg. 
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(5) Ha a Szenátus egyetlen tagja sem emel kifogást, az elnök felszólalási jogot adhat 

szavazati vagy tanácskozási joggal nem rendelkező jelenlevőnek is. Kifogás esetén a 

Szenátus nyílt szavazással dönt. 

(6) A Szenátus – bármely tag indítványára – a hozzászólások időtartamát korlátozhatja. Az 

indítványról a szenátus szavazással dönt. 

(7) Amennyiben a felszólaló a tárgytól eltér, erre az elnök figyelmeztetheti, ismételt 

felszólítást követően, újabb felszólítás helyett az elnök az adott személytől 

megvonhatja a szót. 

(8) Bármely szavazást igénylő kérdésben a Szenátus jelenlévő tagjai egyharmadának 

indítványára az elnök köteles legalább tíz, legfeljebb harmincperces tanácskozási 

szünetet elrendelni. 

(9) Az ülés rendjének megzavarása esetén az elnök a hallgatóság tagjait az ülésteremből 

kiutasíthatja. Ha a felhívottak a felszólításnak nem tesznek eleget, az elnök az ülést 

felfüggesztheti vagy általa meghatározott időpontra – legkésőbb 8 napon belülre – az 

ülés folytatását elhalaszthatja. 

(10) Az előterjesztő vagy az elnök javasolhatja a napirendi pont elnapolását. Erről a 

Szenátus vita nélkül határoz. 

(11) Amennyiben az eredeti indítványhoz képest módosító indítvány érkezik, először az 

eredeti indítványt kell szavazásra feltenni. Több módosító indítvány esetén a módosító 

indítványok feletti szavazás sorrendjét az elnök határozza meg. Amennyiben az eredeti 

indítvány a szükséges többséget megkapta, a módosító indítványt nem kell szavazásra 

feltenni. Több módosító indítvány esetén a szavazást addig kell folytatni, amíg 

valamelyik a szükséges többséget meg nem kapta, vagy valamennyi módosító 

indítványról nem szavaztak. 

(12) Ha a határozati javaslathoz, indítványhoz további felszólaló nem jelentkezett, az elnök 

a vitát lezárja és szavazást rendel el. Amennyiben a vita elhúzódik, parttalanná válik, 

az elnök, illetve a jelenlévők egyharmada indítványozhatja a vita lezárását. Erről a 

Szenátus vita nélkül határoz. 

 

12. §   (1) A Szenátus üléséről egyidejűleg hangfelvétel és összefoglaló írásos jegyzőkönyv készül. 

A szenátustag kérésére hozzászólását szó szerint kell rögzíteni a jegyzőkönyvben. 

(2) Bármelyik szenátustag kérheti különvéleményének jegyzőkönyvbe foglalását. 

(3) A szenátusülésre meghívott személy kérheti álláspontjának és indoklásának 

jegyzőkönyvi rögzítését. 

(4) A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a beterjesztést, a hozzá kapcsolódó írásos kiegészítést, 

módosítást és az esetleges különvéleményt. 

(5) A jegyzőkönyvet nyolc munkanapon belül el kell készíteni, és hitelesíteni kell. 

(6) Amennyiben a hitelesítők a jegyzőkönyv hitelesítését az anyag ellenőrizhetetlensége 

miatt megtagadják, a vitatott részt a következő ülésen újra kell tárgyalni, illetve 

rendkívüli, hitelesítő ülést kell összehívni. 

(7) A jegyzőkönyv elfogadottnak tekintendő, ha: 

- az elnök és a két hitelesítő kézjegyével látta el, és 

- az írásba foglalási határidő leteltét követő egy héten belül az ülésen részt vevők 

részéről írásos kifogás nem érkezett. 
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V. fejezet: Záró rendelkezések 

13. § (1) A szenátusülésről felvett jegyzőkönyv egy példányát az SZTE Klebelsberg Könyvtár őrzi; 

abba az egyetemmel közalkalmazotti és hallgatói jogviszonyban álló személyeknek 

betekintési joguk van. Ülésének határozatait a szenátus az elektronikusan megjelenő 

Egyetemi Értesítőben hirdeti ki – feltüntetve a szavazati arányokat is. 

(2) A hangfelvételt 1 évig meg kell őrizni. Az írásos jegyzőkönyvek nem selejtezhetők. 

(3) A Szenátus határozatait évenként újra kezdett folyamatos sorszámozással kell ellátni. 

(4)  A Szegedi Tudományegyetem Szenátus Ügyrendjének módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt szövegét az Egyetem Szenátusa a 2017. év június hó 26. napján 

megtartott rendes ülésén, a SZ-147-XII/2016/2017. (VI.26.) határozatával fogadta el.  

(5)  Jelen szabályzat a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetésnek minősül az Egyetem 

központi honlapján megjelenő Egyetemi Értesítőben történő elektronikus közzététel napja 

(http://www.u-szeged.hu/egyetemi-ertesito). 

 

 

Kelt: Szegeden, 2017. év június hó 26. napján 

 

 

 

 Prof. Dr. Szabó Gábor s.k.  Dr. Fendler Judit s.k. 

 rektor    kancellár 
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1. sz. melléklet 

Előterjesztő neve és 

beosztása Szervezeti egység 

Előterjesztés 

A Szenátus ….…………… ülésére 
 

Az előterjesztés címe: 

 

1. Szakmai indokai, előzményei 

(helyzetfelmérés, tényfeltárás) 

2. Az előterjesztés főbb célkitűzései 

(A javasolt megoldás, az elrendelő célok meghatározása) 

3. A várható gazdasági, költségvetési és szakmai hatások 

4. A koordináció eredménye 

(A közreműködők, véleményezők álláspontjának ismertetése.) 

5. Kapcsolódás más előterjesztéshez 

6. (A korábban elfogadott Szenátusi határozatokkal, szabályzatokkal való kapcsolódás.) 

7. Határozati javaslat: 

8. (A határozati javaslat rövid, egyértelmű megszövegezése) 

9. (Ha szükséges, akkor a korábbi határozat hatályon kívül helyezése vagy módosítása, 

esetleges átmeneti rendelkezések) 

 

Szeged, 

 

előterjesztő(k) 

 

Az előterjesztést véleményezte: 
 

2. sz. melléklet 

Módosító javaslat 

 

 

A Szenátus 2006. .…………..-i ülésére ………………..….. által előterjesztett ……… napirend hatá- 

rozati javaslathoz az alábbi 

 

módosító javaslatot 

 

terjesztjük elő/terjesztem elő: 

 

1. Az előterjesztés módosításának indokolása: 

 

2. A módosított határozati javaslat pontos szövege. 

 

Szeged, 

 

………………………………. 

A módosító javaslat benyújtója 
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Szegedi Tudományegyetem Kötelezettségvállalási Szabályzata 

 

Preambulum 

 

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) a kötelezettségvállalás rendjével kapcsolatos 

szabályokat, figyelemmel az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a 

Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 

(továbbiakban: Ávr.), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 

(továbbiakban: Áhsz.), továbbá a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 

(továbbiakban: Nftv.) előírásaira, a következők szerint határozza meg.  

 

 

I. Általános előírások 

 

I.1. A Szabályzat célja 

 

1. Az Egyetem kötelezettségvállalása során a fizetési kötelezettség vállalásáról, a kiadási 

előirányzatok terhére, szabályszerű jognyilatkozat tételére köteles. Kötelezettségvállalás 

különösen a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére, szerződés megkötésére, 

költségvetési támogatás biztosítására irányuló jognyilatkozat. 

 

2. A Szabályzat célja, hogy meghatározza az Egyetem és bármely más önálló jogalany között 

létrejövő, kötelezettségvállalást eredményező jogügyletek kapcsán: 

a. a kötelezettségvállalás kezdeményezésére, előkészítésére, 

b. a kötelezettség vállalására,  

c. a szerződések előkészítésére, megkötésére és nyilvántartására 

vonatkozó előírásokat. 

 

3. A Szabályzatban kialakításra kerülő előírások célja, hogy 

a. a rendelkezésekre álló forrásokkal tervszerű gazdálkodás és magas színvonalú 

feladatellátás valósuljon meg, 

b. a pénzeszközök felhasználása gazdaságos, hatékony és eredményes legyen, 

c. az egyes szervezeti egységek a költségvetésben foglalt pénzügyi kereteket ne lépjék túl, 

d. az Egyetem esedékességkori fizetőképessége biztosított legyen, 

e. a kiadások teljesítése, a bevételek beszedése és elszámolása a jogszabályi előírások 

mentén történjen. 

 

I.2. A Szabályzat hatálya 

 

1. Személyi hatályát tekintve a Szabályzat kiterjed az Egyetem szervezeti egységeire, az 

Egyetemmel közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve 

hallgatói, tanulói jogviszonyban álló személyekre. 
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2. Tárgyi hatályát tekintve a Szabályzat kiterjed minden kötelezettségvállalásnak minősülő 

dokumentumra, szerződéses okiratra, egyéb eljárási rendre. 

 

 

I.3. Értelmező rendelkezések 

 

1. Kötelezettségvállalásnak tekintendőek a következő jognyilatkozatok: 

a. Áru vagy szolgáltatás megrendeléséről elküldött és visszaigazolt megrendelés, 

elfogadott árajánlat, amely az ügyviteli rendszerben rögzítésre kerül 

b. Szerződés 

c. Megállapodás 

d. Kinevezési okirat 

e. Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény, részvételi, ajánlattételi felhívás – a 

Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján megindított közbeszerzési 

eljárás kivételével -, a pályázati kiírás, továbbá minden olyan nyilatkozat, harmadik 

személlyel szemben vállalt kötelezettség, amely feltételesen, valamely személy 

nyilatkozatától függő fizetési kötelezettséget tanúsít, az Ávr. 45. § (3) bekezdésben 

foglalt kivételekkel kötelezettségvállalásnak tekintendő 

f. Kiküldetési rendelvénnyel elrendelt kiküldetés 

g. Minden olyan jognyilatkozat,  

i. amelyből fizetési, szolgáltatási, vagy egyéb gazdasági kihatású kötelezettsége 

származik az Egyetemnek, 

ii. amelynek teljesítéséért az Egyetem jogi úton érvényesíthető felelősséget vállal 

vagy felelőssé válhat. 

 

2. Kötelezettségvállalásnak minősül az Egyetem Alapító Okiratában foglalt feladatainak 

gazdaságos, hatékony és eredményes ellátása érdekében felmerülő minden olyan döntés, 

intézkedés, amelyek végrehajtása az Egyetem kiadási előirányzatait terhelő fizetési 

kötelezettséget jelent. 

 

 

II. Kötelezettségvállalást eredményező jognyilatkozatokra vonatkozó előírások 

 

II.1. Az Egyetem képviseletére, kötelezettségvállalásra jogosultak köre 

 

1. Az Egyetem első számú felelős vezetője és képviselője a rektor, aki az Egyetem Szervezeti és 

Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjének (továbbiakban: SZMR) III. fejezet 

18. pontja értelmében teljes jogkörben képviseli az Egyetemet, melynek során kötelezettséget 

vállalhat.  

 

2. A rektor a Nftv. 13. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott ügykörben vállalhat 

kötelezettséget. A rektor részéről jegyzett, gazdasági következményekkel járó szerződések 

megkötéséhez a kancellár egyetértése is szükséges. 
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3. A rektort távolléte vagy akadályoztatása esetén négy rektorhelyettes helyettesíti, akiknek 

munkamegosztási rendjét, konkrét feladat- és hatáskörét külön rektori utasításban határozza 

meg. 

 

4. A rektor jogosult a képviseleti jogkörét meghatározott ügyek, ügycsoportok vonatkozásában 

esetileg vagy állandó jelleggel helyettesére vagy az Egyetem magasabb vezető vagy vezető 

beosztású közalkalmazottjára rektori utasításban átruházni. Az átruházott hatáskör gyakorlója a 

hatáskört nem adhatja tovább. 

 

5. A rektori utasításnak tartalmaznia kell a szerződéskötésre jogosult magasabb vezetői, vagy 

vezető beosztású alkalmazottja részére az ügyek, ügycsoportok, vagy jelen Szabályzat 

rendelkezéseinek megjelölésével a szerződéskötési hatáskört, és annak időtartamát. 

 

6. A kancellár az SZMR III. fejezet 32. pontjában meghatározott jogkörök tekintetében az 

Egyetem vezetőjeként jár el, mely során kötelezettségeket vállalhat.  

 

7. A kancellár az előző pontban hivatkozott jogkörében eljárva jogosult a szerződéskötésre az 

SZMR III. fejezet 33. pontjában meghatározott feladatok ellátásához kapcsolódóan, különösen, 

de nem kizárólagosan: 

a. műszaki, 

b. létesítményhasznosítási,  

c. üzemeltetési, 

d. logisztikai, 

e. szolgáltatási, 

f. beszerzési, közbeszerzései, 

g. vagyongazdálkodási, 

h. gazdálkodási, 

i. pénzügyi, 

j. kontrolling, 

k. munkáltatói jogköre gyakorlása körében felmerülő ügyletek esetén. 

 

8. A kancellár a jelen szabályzatban meghatározott jogköreit az általa meghatalmazott, vezető 

beosztású alkalmazottra átruházhatja, így különösen: 

a. a Gazdasági Szervezet főigazgatója a kancellár meghatalmazásában rögzített feladat- és 

hatásköröket az összeférhetetlenségi szabályok figyelembevételével gyakorolja, 

b. az Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ főigazgatója a kancellár 

meghatalmazásában foglaltak szerint látja el a kötelezettségvállalással kapcsolatos 

feladatait. 

 

9. A kancellár képviseleti jogkörét meghatározott ügyekre, ügycsoportokra jogosult esetileg vagy 

állandó jelleggel az Egyetem magasabb vezető vagy vezető beosztású közalkalmazottaira 

meghatalmazás útján átruházni. Az átruházott hatáskörök, azok gyakorlásának rendje és 

esetleges korlátai kancellári utasításban kerülnek meghatározásra. Az átruházott hatáskör 

gyakorlója a hatáskört nem adhatja tovább. 
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10. A kancellár az utasításában határozza meg a szerződéskötésre jogosult magasabb vezetői vagy 

vezetői megbízással rendelkező alkalmazott részére az ügyek, ügycsoportok, értékhatárok vagy 

a jelen szabályzat rendelkezéseinek megjelölésével a képviseleti, szerződéskötési hatáskört, 

valamint annak időtartamát. 

 

11. A rektornak és a kancellárnak együttes szerződéskötési jogosultsága van különösen: 

a. hazai és európai uniós pályázati forrásokhoz kapcsolódó támogatási szerződések 

aláírásánál, 

b. K+F+I szerződések aláírásánál. 

 

12. Kötelezettségvállalási jogosultsággal az Ávr. 52. § (1) bekezdése alapján kizárólag az 

Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló személy bízható meg. 

 

II.2. Átruházott kötelezettségvállalási joggal rendelkezők köre 

 

1. A rektor, illetve a kancellár jelen Szabályzat alapján a kötelezettségvállalási jogkört a 

következő személyekre ruházza át: 

a. SZMR V. fejezet 22. pontja alapján a dékán a kari ügyekben a kiadmányozási és a kar 

rendelkezésére álló, központi kezelésben tartott pénzügyi keretek tekintetében, a rektor 

és a kancellár utasításai alapján, kötelezettségvállalási jogkört gyakorol, 

b. SZMR V. fejezet 47. pontja alapján intézeti ügyekben Egyetemi szabályzat, utasítás 

alapján az intézetvezető kötelezettségvállalási jogkört gyakorol, 

c. SZMR V. fejezet 71. pontja alapján a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 

(továbbiakban: Klinikai Központ) elnöke jogosult az Nftv. rendelkezése alapján a 

Klinikai Központ tevékenysége körében kötelezettségvállalási jogkör gyakorlására, 

d. az a-c. pontokban nem említett, de az SZMR alapján szervezeti egységnek minősülő 

szervezetek vezetői Egyetemi szabályzat, utasítás alapján kötelezettségvállalási jogkört 

gyakorolnak azzal, hogy szerződéskötési jogosultságuk nincs,  

e. az SZMR-ben nem részletezett egység (például iroda, osztály) esetében, továbbá a 

témaszámfelelősök vonatkozásában a rektor, illetve kancellár által meghatalmazásban 

kijelölt személy a meghatalmazásban foglaltak szerint jogosult kötelezettségvállalási 

jogkört gyakorolni. 

 

II.3. Kötelezettségvállalást előkészítő feladatok 

 

1. A kötelezettségvállalást eredményező jognyilatkozatok megtételét megelőző feladatok: 

a. árajánlatok bekérése, 

b. pályázatok kiírása (közbeszerzés alá tartozó és nem tartozó pályázatok egyaránt), 

c. üres álláshelyek meghatározása, 

d. bérmaradvány meghatározása, 

e. egyéb, döntést-elősegítő és előkészítő dokumentumok elkészítése, 

f. beszerzésekre vonatkozó jogszabályokban, szabályzatokban foglaltak figyelése.  

 

2. A kötelezettségvállalást megelőzően igazolni szükséges a szabad előirányzat meglétét.  
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II.4. Kötelezettségvállalási értékhatárok 

 

1. A rektor, illetve a kancellár a jogkörébe tartozó kötelezettségvállalás tekintetében összeghatár 

nélkül jogosult a szerződéskötésre, kötelezettségvállalásra.  

 

2. Összeghatárra tekintettel a kötelezettségvállalásra jogosultak körét az 1. számú melléklet 

tartalmazza.  

 

3. A következő sajátos feladatok esetében a rektor/kancellár a következő személyekre ruházhatja 

át a kötelezettségvállalási jogosultságot: 

a. személyi juttatások és ahhoz kapcsolódó járulékok esetén a munkáltatói jogok 

gyakorlójára, 

b. bérleti szerződések esetén a dékánokra, Klinikai Központ elnökére, 

c. könyv- és folyóirat megrendelések esetén tudományos rektor-helyettesre, dékánokra, 

intézetvezetőkre, 

d. PhD keret terhére történő kötelezettségvállalásoknál a dékánokra, 

e. költségtérítéses képzések terhére történő kötelezettségvállalások esetén a dékánokra, 

intézetvezetőkre, 

f. pályázatok, projektek esetében a projekt témavezetőire (kivéve a támogatási szerződés 

aláírása esetén). 

 

4. A bruttó 1 millió Ft feletti új megrendelések esetén kancellári jóváhagyás szükséges a 

kötelezettségvállaláshoz. A jóváhagyást a kancellár nevében, a kancellár meghatalmazása 

alapján a Gazdasági Szervezet főigazgatója is végrehajthatja. 

 

5. Már érvényben lévő szerződések alapján történő megrendelések esetén a bruttó 10 millió Ft 

feletti kötelezettségvállalás esetében szükséges kancellári jóváhagyás.  

 

6. Az értékhatár feletti kötelezettségvállalásra, a kötelezettségvállalás tárgykörétől függően, a 

rektor vagy a kancellár jogosult. 

 

7. Amennyiben a kötelezettségvállalásra, szerződéskötésre jogosult a jelen Szabályzatban, illetve 

a kapcsolódó rektori/kancellári utasításban meghatározott szabályokat megszegi, illetve a 

megadott értékhatárt a kötelezettségvállalás során túllépi, a kötelezettségvállalás tárgykörétől 

függően a rektor/kancellár jogosult a szerződéskötési, kötelezettségvállalási jogkört megvonni.  

 

II.5. Szerződésekre vonatkozó tartalmi és formai követelmények 

 

1. Szerződés kizárólag az Egyetem nevében köthető. Minden szerződés az Egyetem, mint jogi 

személyű központi költségvetési szerv, illetve az adott szerződő partner között jön létre. A 

szerződésből eredő jogok jogosultja és kötelezettségek viselője az Egyetem, függetlenül attól, 

hogy az Egyetem képviseletében a szerződéses ügylet létrehozása, megkötése körében ki jár el, 

és ki jogosult az írásbeli szerződés szabályszerű aláírására, valamint attól, hogy a szerződésből 

származó jogok és kötelezettségek az Egyetem belső szervezeti és elszámolási szabályai 

alapján a szerződésből származó jogok és kötelezettségek melyik szervezeti egységet 

jogosítják, vagy terhelik.  
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2. A kötelezettségvállalási jognyilatkozatban egyértelműen megállapíthatónak és 

számszerűsíthetőnek kell lennie az Egyetem javára nyújtandó szolgáltatásnak, terméknek, 

érvényesíthető jogosítványnak, illetve az Egyetemet terhelő kötelezettségnek. 

 

3. Az Egyetemnek kötelezettséget vállalnia az Ávr.-ben foglalt kivételekkel csak pénzügyi 

ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet. Nem 

szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely 

a.  értéke a százezer forintot nem éri el, 

b. a fizetési számlákról a számlavezető által leemelt díj, juttatás, a külföldi pénzértékben 

vállalt kötelezettség árfolyamvesztesége, vagy 

c.  az Áht. 36. § (2) bekezdése szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül: 

i. a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, 

hatósági döntésen,  

ii. vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának 

módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító 

kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettség. 

 

4. Minden esetben írásbeli előzetes kötelezettségvállalás és ellenjegyzés szükséges a 

közalkalmazotti jogviszony, hallgatói munkaviszony létesítéséhez, módosításához, 

megszüntetéséhez. 

 

5. Előzetes írásbeli kötelezettségvállalás és ellenjegyzés szükséges a szellemi és egészségügyi 

tevékenység ellátására irányuló megbízási szerződés létesítéséhez. 

 

6. Az írásbeli szerződés megkötése okirati formában történik, a következő kötelező tartalmi 

elemekkel: 

a. szerződő felek és szerződéses pozíciójuk megnevezése, 

b. Egyetem tekintetében 

i. székhely, 

ii.  képviselő neve,  

iii. beosztása, 

iv. intézményi azonosító számát, 

v. adószámát, 

vi. statisztikai számjelét, 

vii. bankszámlaszámot, 

viii. a kapcsolattartót. 

c. szerződés tárgya,  

d. a szerződő feleknek a szerződésből fakadó jogait és kötelezettségei, 

e. szolgáltatás és az ellenszolgáltatás tárgya, összege,  

f. a fizetési, valamint teljesítési határidők, módok, 

g. a szerződés létrejöttének időpontja, 

h.  szerződő felek képviselőinek szabályos (gazdálkodó szervezet esetén cégszerű, egyéb 

szervezet esetén a rá vonatkozó szabályok szerinti) aláírása,  

i. az Egyetem részéről szükség szerint a kancellári egyetértés/jóváhagyás és  

j. az ellenjegyzéseket, illetve szükség szerint a testületi hozzájárulások megjelölése.  
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7. A megkötött visszterhes szerződésnek, adott megbízásnak, megrendelésnek, vagy más hasonló 

visszterhes magánjogi kötelem írásba foglalását tartalmazó okiratnak az általános adatokon, 

feltételeken túlmenően tartalmaznia kell: 

a. a szakmai, műszaki teljesítés mennyiségi és minőségi jellemzőinek meghatározását, 

határidejét, 

b. a kifizetendő összeget vagy a számlázás alapjául szolgáló egységárat, a pénzügyi 

teljesítés devizanemét, módját és feltételeit, 

c. a kifizetés határidejét, több év előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén évenkénti 

ütemezésben, és 

d. a pénzügyi ellenjegyzés tényét és a pénzügyi ellenjegyző keltezéssel ellátott aláírását. 

e. Központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére jogi személlyel, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezettel kötött visszterhes szerződés esetén  

i. tartalmaznia kell a szervezet képviselőjének nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy 

átlátható szervezetnek minősül.  

ii. A szervezet képviselője a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról 

haladéktalanul köteles a kötelezettségvállalót tájékoztatni.  

iii. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a 

kötelezettségvállaló felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem 

került sor - a szerződéstől eláll. 

 

8. Az Egyetem képviseletére jogosultak az okiratokat a hiteles aláírási címpéldányuknak 

megfelelően kötelesek aláírni.  

 

9. Az idegen nyelven készült szerződéseket kétnyelvű okiratként szükséges elkészíteni. 

Amennyiben a kétnyelvű okirat elkészítése jelentős nehézségbe ütközik, az idegen nyelvű 

szerződéshez hiteles szakfordítást vagy olyan magyar nyelvű fordítást szükséges mellékelni, 

amelyet az Egyetem alkalmazásában álló olyan személy készített, aki az adott nyelv 

vonatkozásában legalább középfokú nyelvvizsgával és szakmai nyelvvizsgával rendelkezik. 

Amennyiben a szerződés szakmai tartalma, terjedelme, illetve teljesítés körében fennálló jogi, 

pénzügyi kockázat mértéke, valamint nyelvi bonyolultsága azt nem indokolja, a jogi 

ellenjegyző mellőzheti a kétnyelvű okirati formát, vagy a hiteles fordítás vagy szakfordítás 

készítését. 

 

II.6. A szerződések aláírása 

 

1. A szerződések ellenjegyzését és aláírását követően – erre vonatkozó előírás esetén – be kell 

szerezni a kancellár egyetértését/jóváhagyását.  

 

2. A szerződéseket legalább három eredeti példányban szükséges aláírni. Abban az esetben, ha a 

szerződés több önálló szervezeti egységet is érint az Egyetemen belül, akkor ezen egységek 

számára is szükséges gondoskodni az eredeti példány biztosításáról.  
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3. Az Egyetem a fizetési kötelezettséget eredményező szerződés aláírását megelőzően rögzíti az 

ügyviteli rendszerében az előzetes kötelezettségvállalás paramétereit, meghatározva ezzel a 

létrejövő gazdasági eseményt is.  

 

II.7. A szerződések ellenjegyzése 

 

1. Az arra jogosult kötelezettséget csak akkor vállalhat, ha a szerződés (kötelezettségvállalási 

dokumentumot) pénzügyi ellenjegyzésére sor került. A pénzügyi ellenjegyző az Ávr. 54. § (2) 

bekezdése alapján a feladatai ellátásához szükség szerint szakértőt vehet igénybe (szakmai és 

jogi engedélyezés). 

 

2. Bérleti szerződések pénzügyi ellenjegyzése esetén szükséges a kötelezettségvállalás 

dokumentumának a Létesítménygazdálkodási Igazgatóság részére tájékoztatás céljából történő 

megküldése. 

 

3.  A munkáltató jogkörgyakorlással kapcsolatos dokumentumok esetében nem kell a pénzügyi 

ellenjegyzés, amennyiben az informatikai rendszerben a pénzügyi ellenjegyzés, a 

fedezetigazolás megtörtént. 

 

II.8. Pénzügyi ellenjegyzés 

 

1. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzéssel együtt érvényes.  

 

2. A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés 

dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult 

személy aláírásával kell igazolni. 

 

3. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre 

áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás 

nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 

 

4. Pénzügyi ellenjegyzésre a költségvetési szerv kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség 

esetén a Gazdasági Szervezet főigazgatója, vagy az általa írásban kijelölt költségvetési szerv 

alkalmazásában álló személy írásban jogosult, utóbbi a Gazdasági Szervezet főigazgatója által 

adott meghatalmazásban foglaltak szerint, figyelembe véve az Ávr. 55. § (1)-(2) bekezdéseinek 

előírásait.  

a. Az Egyetem egyes karain külön pénzügyi ellenjegyzők jelölhetőek ki, továbbá  

b. a támogatásokhoz kapcsolódó projektek, pályázatok esetében a projekt pénzügyi 

vezetője pénzügyi ellenjegyzőként is eljárhat. 

 

5. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére feljogosított személynek az Ávr. 55. § (3) 

bekezdése alapján a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel, vagy legalább 

középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie. 
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6. Ha a kötelezettségvállalás nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, a pénzügyi ellenjegyzőnek 

erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót, a kötelezettséget vállaló szerv vezetőjét 

(rektor/kancellár) és gazdasági szervezet főigazgatóját. 

 

7. Ha kötelezettséget vállaló szerv vezetője (rektor/kancellár) a tájékoztatás ellenére írásban 

utasítást ad a pénzügyi ellenjegyzésre, a pénzügyi ellenjegyző köteles annak eleget tenni és e 

tényről az irányító szerv (Emberi Erőforrások Minisztériuma) vezetőjét haladéktalanul írásban 

értesíteni. A vezető a tájékoztatás kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül köteles 

megvizsgálni a bejelentést, és kezdeményezni az esetleges felelősségre vonást. 

 

8. Amennyiben egy szerződés tárgya szerint az Ávr. pénzügyi ellenjegyzési kötelezettséget ír elő, 

akkor a szerződés érvényességéhez elengedhetetlen a pénzügyi ellenjegyzés megléte. 

 

9. A Gazdasági Szervezet főigazgatója és az általa kijelölhető pénzügyi ellenjegyzők összeghatár 

szerinti felsorolását a Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza azzal, hogy az erre vonatkozó 

jogosultság gyakorlásához minden esetben a Gazdasági Szervezet főigazgatója általi írásbeli 

megbízás szükséges. A pénzügyi ellenjegyzési jog a Gazdasági Szervezet főigazgatója által 

írásban korlátozható, visszavonható, a pénzügyi ellenjegyző akadályoztatása esetén az más 

személy írásbeli megbízásával helyettesíthető. 

 

II.9. Szakmai engedélyezés  

 

1. Szakmai engedélyezésre pénzügyi ellenjegyző, illetve a kötelezettségvállaló igénye alapján 

kerül sor. Ennek keretében a kötelezettségvállalás szakmai indokoltságának, célszerűségének, 

az egyetem szakmai, gazdasági, minőségi érdekeknek való megfelelésének az igazolása a 

feladat. 

 

2. A szakmai engedélyező általában az adott szerződés kapcsolattartójaként feltüntetett személy. 

 

3. Teljesítési kötelezettséget eredményező pályázatot, támogatási szerződést, K+F+I 

megállapodást a Tudományos és innovációs rektorhelyettes engedélyezi szakmailag. 

 

4. Az Egyetem ingatlanvagyonának hasznosítására vonatkozó szerződések tekintetében a szakmai 

engedélyező a létesítménygazdálkodási igazgató vagy az általa írásban kijelölt személy.  

 

5. Szakmailag engedélyezhető a kötelezettségvállalás, ha az nem mond ellent az Egyetem hosszú 

távú érdekeinek és a kialakított szakmai szabályoknak, jogszabályi előírásoknak. 
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II.10. Jogi ellenjegyzés  

 

1. A jogi ellenjegyzésre a pénzügyi ellenjegyző, illetve a kötelezettségvállaló igénye alapján kerül 

sor. Jogi ellenjegyzésre az Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ főigazgatója, illetve az 

általa írásban kijelölt jogi szakvizsgával rendelkező közalkalmazott, vagy közalkalmazotti 

jogviszonnyal rendelkező egyetemi jogtanácsos, vagy jogi végzettségű és az adott jogterületen 

legalább három év gyakorlattal rendelkező közalkalmazott jogosult; nevének, illetve 

munkakörének feltüntetése mellett. 

 

2. A jogi ellenjegyző aláírásával igazolja, hogy a szerződés a szükséges alaki és tartalmi 

kellékekkel rendelkezik, nem ütközik az adott szerződésre vonatkozó jogszabályi előírásokba, 

az Egyetem belső szabályzataiba, illetve közhiteles nyilvántartásokba. 

 

III. Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés további szabályai 

 

III.1. Kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó határidők 

 

1. Az Áht.  32. §-ban és a 36. § (5) bekezdésben foglalt kivételekkel a költségvetési év kiadási 

előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra a szabad előirányzat mértékéig kerülhet sor. A 

kötelezettségvállalás esetén a pénzügyi teljesítésnek legkésőbb a költségvetési év december 31-

éig meg kell történnie, az Ávr.-ben foglalt kivétellel: 

a. Az Egyetem költségvetési évi kiadási előirányzatai terhére abban az esetben vállalható 

kötelezettség, ha az abból származó valamennyi kifizetés a költségvetési évet követő év 

június 30-áig megtörténik. 

b. Az Egyetem előirányzatai terhére határozatlan idejű vagy a költségvetési évet követő év 

június 30-át követő időpontra is fizetési kötelezettséget tartalmazó határozott idejű 

fizetési kötelezettség (a továbbiakban: több év előirányzatait terhelő 

kötelezettségvállalás) esetén 

i.  december 31-éig esedékes fizetési kötelezettségek mértékéig a költségvetési év, 

ii. a december 31-ét követően esedékes fizetési kötelezettségek az esedékesség 

szerinti év kiadási előirányzatai terhére vállalható kötelezettség. 

 

2. Az Egyetem több év előirányzatait terhelő kötelezettséget az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma előzetes engedélyével vállalhat, ha a kötelezettségvállalás összegének 

a. költségvetési évre jutó része a kötelezettségvállalás időpontjában a módosított kiadási 

előirányzatok 10%-át, vagy 

b. egy évre számított értéke a költségvetési évet követő három év bármelyikében az Áht. 

36. § (4) bekezdése szerint adott évre vállalható kötelezettségek 5%-át eléri vagy 

meghaladja. 
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3. Nem szükséges engedélyét kérni 

a. az egységes rovatrend K1. Személyi juttatások és K2. Munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó rovatain megtervezett költségvetési kiadási előirányzatok 

felhasználása során, ide nem értve a K122. Munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban nem saját alkalmazottnak fizetett juttatások rovat költségvetési kiadási 

előirányzata terhére kötött, az Ávr. 48. § (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek 

megfelelő szerződéseket, és 

b. az egységes rovatrend K331. Közüzemi díjak rovaton megtervezett előirányzat 

felhasználása során. 

 

4. A következő év(ek) előirányzata terhére csak olyan mértékben vállalható kötelezettség, amely a 

kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett, az esedékesség időpontjában, az 

Egyetem alapító okiratában meghatározott, és az SZMR-ben részletezett feladatok gazdaságos, 

hatékony és eredményes ellátását nem veszélyeztetik. 

a. A költségvetési fedezetet az Egyetem éves költségvetésének tervezésekor kell 

biztosítani. 

b. Többéves kötelezettségvállalásnál minden esetben kancellári jóváhagyás szükséges.  

c. Az összeghatár korlátozás nem vonatkozik a munkáltatói jogkörgyakorlás körébe tartozó 

kötelezettségvállalásokra. 

 

III.2. Kötelezettségvállaló feladatai 

 

1. A kötelezettségvállaló felel  

a. a kötelezettségvállalásra vonatkozó jogszabályok és az Egyetem belső szabályzataiban 

foglalt előírások betartásáért, 

b. annak vizsgálatáért, hogy csak abban az esetben és addig az időpontig vállalható 

kötelezettség, amennyiben annak fedezete rendelkezésre áll, vagy a teljesítéskor 

rendelkezésre fog állni, 

c. azért, hogy meggyőződjön arról, hogy   

i. szerződéskötések esetén a szerződés tárgya nem valósítható meg az Egyetem 

egyetlen szervezeti egységének a közreműködésével, 

ii. a kötelezettségvállalás indokolt. 

 

2. A kötelezettségvállalás dokumentumának tartalmaznia kell legalább: 

a. a témaszámot, 

b. a kötelezettségvállalás tárgyát és összegét, 

c. a pénzügyi fedezet meglétét (keret illetve más forrás jelölését), 

d. fizetés esedékességét. 

III.3. Pénzügyi ellenjegyző feladatai 

 

1. A pénzügyi ellenjegyző a kötelezettségvállalási igényt a „Pénzügyi ellenjegyzés” fejezetben 

felsoroltak szerint vizsgálja, továbbá igényei szerint megküldi a szakmai/jogi engedélyező 

részére, szakmai/jogi egyeztetés érdekében.  
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2. A kötelezettségvállalást követően haladéktalanul gondoskodni kell annak nyilvántartásba 

vételéről, ezáltal a kötelezettségvállalás értékéből a költségvetési év és az azt követő évek 

szabad előirányzatait terhelő rész lekötéséről. 

 

3. A kötelezettségvállalás értékének meghatározásához számba kell venni az abból származó 

valamennyi fizetési kötelezettséget, még abban az esetben is, ha valamely fizetési kötelezettség 

bekövetkezése bizonytalan vagy külön jövőbeli nyilatkozattól függ. 

a.  Ha a fizetési kötelezettség jövőbeni mértéke nem határozható meg pontosan, a 

körülmények és az előző évek tapasztalatainak gondos mérlegelése alapján az adott 

piaci, gazdasági, társadalmi körülmények között - az ésszerű gazdálkodás mellett - 

reális legmagasabb összegű kötelezettséget kell feltételezni.  

b. Határozatlan időre vállalt kötelezettség értékét a költségvetési évben és az azt követő 

három éven keresztül származó fizetési kötelezettségek összegeként kell meghatározni. 

 

4. A szabad fedezet rendelkezésre állásának vizsgálatához a kötelezettségvállalás értékeként 

meghatározott összegből a költségvetési év és - ha a Ávr. 46. § alapján szükséges - az Áht. 36. 

§ (4) bekezdése szerinti évek szabad előirányzatait kell vizsgálni. 

 

5. Az Áht. 36. § (2) bekezdése szerinti más fizetési kötelezettségek esetén a teljesített 

kifizetésekkel egyidejűleg kell annak adatait és a kifizetés összegét az Áhsz. szerinti 

nyilvántartásba venni. 

 

6. A kötelezettségvállalás módosulása, meghiúsulása, megszűnése esetén haladéktalanul 

gondoskodni kell az Áhsz. szerinti nyilvántartásban szereplő adatok módosításáról. 

 

7. Az Áht.-ban foglalt, előirányzat-módosítási kötelezettség nélküli, eredeti előirányzaton felüli 

kiadás teljesítése esetében, az ilyen előirányzatok terhére történő kötelezettségvállalás során a 

pénzügyi ellenjegyzésnél kizárólag arról kell meggyőződni, hogy a kötelezettségvállalás nem 

sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 

 

 

IV. Teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás szabályai 

 

IV.1. A teljesítés igazolása 

 

1. A teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a 

kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló 

kötelezettségvállalás esetében - ha a kifizetés vagy annak egy része az ellenszolgáltatás 

teljesítését követően esedékes - annak teljesítését. 

 

2. A teljesítés igazolása egy olyan felelősségvállalással is együtt járó igazolás, amely az 

érvényesítés és az utalványozás alapjaként szolgál. 
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3. A teljesítés igazolására jogosult személyeket az adott kötelezettségvállaláshoz, vagy a 

kötelezettségvállalások előre meghatározott csoportjaihoz kapcsolódóan, a 

kötelezettségvállaló jelöli ki. 

 

4. Olyan esetekben, ahol a teljesítés szakmai igazoláshoz is kötve van (például beruházás 

műszaki átadás-átvétele), a megfelelő szakértelemmel rendelkező munkatárs szakmai 

teljesítésigazolása is szükséges. 

 

5. A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, a 

teljesítést igazoló aláírásával kell igazolni. Számla kizárólag a hozzá csatolt 

teljesítésigazolással együtt fogadható be. 

 

6. A teljesítésigazolás minimálisan a következő adatokat tartalmazza: 

a. szerződő felek neve, 

b. szerződés azonosítószáma, 

c. a szerződés kelte, tárgya, 

d. a teljesítés napja, 

e. a teljesítést igazoló nyilatkozata, hogy a teljesítés szerződés szerint történt, és a szállító 

milyen összegű számla benyújtására jogosult, 

f. a teljesítést igazoló aláírása. 

 

7. A teljesítésigazolás feltételei teljesülésének igazolásául a következő dokumentumok 

szolgálnak különösen: 

a. szállítólevél, 

b. raktári bevételezési bizonylat, 

c. munkalap, 

d. jelenléti év, 

e. munkaidő nyilvántartás, 

f. szakmai beszámoló 

g. menetlevél 

h. átadás-átvételi jegyzőkönyv 

i. műszaki átadás-átvétel jegyzőkönyv (beruházásoknál) 

j. üzembehelyezési jegyzőkönyv. 
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8. A munkavégzés szakmai teljesítésének igazolása a munkáltatói jogkörgyakorló feladata, a 

személyi juttatások számfejtésének alapdokumentumai (például jelenléti ív) alapján. 

Teljesítésigazolás szükséges a megbízási szerződések, keresetkiegészítést megállapító 

megállapodások esetében is. 

 

9. Anyag-, gyógyszer-, illetve eszközbeszerzések. szolgáltatások esetében a teljesítésigazolás 

során a mennyiségi, minőségi feltételek, valamint az egységárak megfelelőségére is kiterjed 

az igazolás. 

 

10. Nem szükséges a teljesítési igazolni jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül 

végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az 

összeg megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét 

megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettség esetében. 

 

IV.2. Érvényesítés 

 

1. Az érvényesítés a teljesítés igazolást követő, és az utalványozást megelőző tevékenység. 

 

2. Kifizetések esetén a teljesítés igazolása alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell az 

összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az Áhsz. 

és az Ávr. előírásait, továbbá az Egyetem belső szabályzataiban foglaltakat megtartották-e. 

 

3. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést és az érvényesítő 

keltezéssel ellátott aláírását. 

4. Érvényesítést a kancellár által az érvényesítéssel írásban megbízott, az Egyetem 

alkalmazásában álló személy végezhet. Az érvényesítőnek a felsőoktatásban szerzett 

gazdasági szakképzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett 

pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie. 

 

5. Az európai uniós forrásból biztosított költségvetési támogatások esetén a közreműködő 

szervezet alkalmazásában álló személy is megbízható az érvényesítési feladatok ellátására. A 

megbízását írásba kell foglalni. 

 

6. Az érvényesítőnek az „érvényesítve” kifejezés feltüntetése mellett szerepeltetnie kell a 

megállapított összeget és a könyvviteli elszámolásra utaló főkönyvi számlaszámot is.  

 

7. Amennyiben az érvényesítő a vonatkozó jogszabályok, szabályzatok megsértését tapasztalja, 

köteles ezt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés nem tagadható meg, ha ezt követően 

az utalványozó erre írásban utasítja.  
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8. Amennyiben a tájékoztatás ellenére írásban utasítást kap az érvényesítő az érvényesítésre, az 

érvényesítő köteles annak eleget tenni és e tényről az irányító szerv (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma) vezetőjét haladéktalanul írásban értesíteni. A vezető a tájékoztatás 

kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül köteles megvizsgálni a bejelentést, és 

kezdeményezni az esetleges felelősségre vonást. 

 

IV.3. Utalványozás 

 

1. Utalványozásra a kancellár és a rektor vagy az általuk írásban felhatalmazott személy 

jogosult. Az utalványozók kijelölésére vonatkozó dokumentumokat a Kancellári Kabinet 

Iroda őrzi, és biztosítja a nyilvántartásukat. 

 

2. A bevételi előirányzatok javára bevételt elszámolni és a kiadási előirányzatok terhére 

kifizetést elrendelni az Egyetemnek utalványozás alapján lehet.  

 

3. A kiadási előirányzatok terhére történő utalványozásra a teljesítés igazolását, és az annak 

alapján végrehajtott érvényesítést követően kerülhet sor. 

 

4. Az utalványozó 

a. ellenőrzi, hogy az érvényesített számla és az utalvány formailag, illetve tartalmilag 

utalványozásra alkalmas-e, 

b. az utalványon a név, illetve dátum feltüntetése mellett az aláírásával utalványozza a 

számlát. 

 

5. A kiadások utalványozása az érvényesített okmány alapján történik.  

 

6. Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra rávezetett, 

más esetben külön írásbeli rendelkezéssel lehet. 

 

7. A külön írásbeli rendelkezésen fel kell tüntetni: 

a. az „utalvány” szót, 

b. a költségvetési évet, 

c. a befizető, kedvezményezett megnevezését, címét, 

d. a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét, 
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e. a bevétel, kiadás egységes rovatrend és kormányzati funkció szerinti számát, a 

terheléssel, jóváírással (kifizetéssel, bevételezéssel) érintett pénzeszköz Áhsz. szerinti 

könyvviteli számlájának számát, 

f. a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát, 

g.  az utalványozó keltezéssel ellátott aláírását, és 

h. érvényesítést. 

 

8. A bevételi és kiadási pénztárbizonylatra rávezetett rendelkezésen az 7. pont szerinti adatokat 

kell feltüntetni azzal, hogy az okmányon már szereplő adatokat nem kell megismételni. 

 

9. Utalványozni csak a rendelkezésre álló keret és a kifizetéshez szükséges forrás erejéig a 

vonatkozó szabályok betartásával lehet. 

 

10. Nem kell utalványozni: 

a. a közigazgatási hatósági határozaton alapuló, az egységes rovatrend B3. Közhatalmi 

bevételek rovatain elszámolandó költségvetési bevételek beszedését, az egységes 

rovatrend B401. Készletértékesítés ellenértéke, B402. Szolgáltatások ellenértéke, 

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke és B406. Kiszámlázott általános forgalmi 

adó rovatain elszámolandó költségvetési bevételeket, 

b. a fizetési számla vezetésével és az azon végzett műveletekkel kapcsolatban a 

számlavezető által felszámított díjakkal, költségekkel kapcsolatos költségvetési 

kiadásokat és kamatbevételeket, 

c. az egységes rovatrend B813. Maradvány igénybevétele rovatain elszámolandó 

finanszírozási bevételek teljesítését, és 

d. a fedezetkezelői számláról, valamint - a fedezetkezelői számlára történő átutalás esetén 

- az építtetői fedezetbiztosítási számláról történő kifizetéseket. 

 

IV.4. Összeférhetetlenségi szabályok 

 

1. A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében 

azonos személy nem lehet. 

 

2.  Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a 

kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. 
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3. Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés 

igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári 

Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el. 

 

4. Az Egyetem a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, 

érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról naprakész 

nyilvántartást vezet. 

 

5. A nyilvántartás vezetéséről a Gazdasági Szervezet köteles gondoskodni: 

a. a kötelezettségvállalás folyamata során aláírási jogosultsággal rendelkező személyek 

aláírás-bejelentő dokumentumát a Költségvetési és Kontrolling Iroda részére 

szükséges megküldeni,  

b. az aláírási címpéldányok nyilvántartásának a vezetése történhet az ügyviteli 

rendszerben is. 

 

IV.5. Felelősségi, magatartási szabályok 

 

1. A kötelezettségvállalót és az ellenjegyzőt jelen Szabályzatban, valamint 

részletszabályzataiban foglaltak betartásáért együttes felelősség terheli. 

 

2. A Szabályzatban foglaltak betartásáért valamennyi, a Szabályzat hatálya alá tartozó személy 

munkajogi, polgári jogi és büntetőjogi felelősséggel tartozik. 

 

3. A kötelezettségvállalásban közvetlenül, illetve közvetetten résztvevő felek kötelesek az 

Egyetem gazdasági érdekeit figyelembe venni, továbbá pártatlannak szükséges lenniük. 

 

4. A potenciális üzleti partnerek részére esélyegyenlőséget, azonos elbírálási módot szükséges 

biztosítani. A kötelezettségvállalásra irányuló eljárásban részt vevők kötelesek bizalmasan 

kezelni minden tudomásukra jutott szakmai, ár- és egyéb kereskedelmi információt, azokat 

harmadik fél felé nem közölhetik. 

 

5. Ha a kötelezettségvállalásban résztvevő, a rektor vagy a kancellár által felhatalmazott 

személyek jogszerűtlenül, vagy az egyetemi érdeket figyelmen kívül hagyva járnak el, a 

rektor vagy a kancellár a kötelezettségvállalásban szerzett jogosultságát felfüggeszti vagy 

visszavonja. 
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V. Záró rendelkezések 

 

1. Jelen szabályzatot a Szenátus 2017. év június hó 26. napján hozott SZ-148-XII/2016/2017. 

(VI.26.) számú határozatával elfogadta. 

2. Jelen Szabályzat a Szenátus döntésével egyidejűleg lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban 

lévő ügyekben is alkalmazni kell. A szabályzat a következő linken érhető el folyamatosan: 

http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok. 

 

 

Szeged, 2017. június 26. 

 

 

 

Dr. Szabó Gábor sk. 

rektor 

Dr. Fendler Judit sk. 

kancellár 
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1. számú melléklet 

 

Az Egyetem kötelezettségvállalásra és pénzügyi ellenjegyzésre jogosultjainak a köre.  Függetlenül a 

táblázatban történő nevesítéstől a pénzügyi ellenjegyzési feladatkör ellátásának előfeltétele minden 

esetben a Gazdasági Szervezet főigazgatója általi írásbeli megbízás. (Ávr. 55. § (2) a. pont)  

Értékhatár Jóváhagyó Kötelezettségvállaló Pénzügyi ellenjegyző 

20M < Kancellár 

 

 

Kancellár 

Rektor 

 

 

Kancellár 

Gazdasági Szervezet Főigazgatója 

Gazdasági Igazgató 

 

Gazdasági Szervezet Főigazgatója 

Gazdasági Igazgató 

l0M < 20M Kancellár Rektor Gazdasági Szervezet Főigazgatója 

Gazdasági Igazgató 

Központi pénzügyi ellenjegyző 

Kancellár Kancellár Gazdasági Szervezet Főigazgatója 

Gazdasági Igazgató 

Központi pénzügyi ellenjegyző 

Kancellár Klinikai Központ elnöke Gazdasági Szervezet Főigazgatója 

Gazdasági Igazgató 

Klinikai Központ Gazdasági Vezető 

Központi pénzügyi ellenjegyző 

Kancellár Létesítménygazdálkodási Igazgató Gazdasági Szervezet Főigazgatója 

Gazdasági Igazgató 

Központi pénzügyi ellenjegyző 

1M < l0M Kancellár Rektor Gazdasági Szervezet Főigazgatója 

Gazdasági Igazgató 

Központi pénzügyi ellenjegyző 

Kancellár Kancellár Gazdasági Szervezet Főigazgatója 

Gazdasági Igazgató  

Központi pénzügyi ellenjegyző 

Kancellár Klinikai Központ elnöke  Gazdasági Szervezet Főigazgatója 

Gazdasági Igazgató 

Klinikai Központ Gazdasági Igazgatója 

Központi pénzügyi ellenjegyző 

Kancellár Létesítménygazdálkodási Igazgató Gazdasági Szervezet Főigazgatója 

Gazdasági Igazgató 

Központi pénzügyi ellenjegyző 

Kancellár Dékánok Gazdasági Szervezet Főigazgatója 

Gazdasági Igazgató 

Központi pénzügyi ellenjegyző  

Kari pénzügyi ellenjegyző 

Kancellár Intézetvezetők Gazdasági Szervezet Főigazgatója 

Gazdasági Igazgató  

Központi pénzügyi ellenjegyző 

Kari pénzügyi ellenjegyző 
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0 < 1M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rektor Gazdasági Szervezet Főigazgatója 

Gazdasági Igazgató 

Központi pénzügyi ellenjegyző 

Kancellár Gazdasági Szervezet Főigazgatója 

Gazdasági Igazgató  

Központi pénzügyi ellenjegyző 

Klinikai Központ elnöke Gazdasági Szervezet Főigazgatója 

Gazdasági Igazgató 

Klinikai Központ Gazdasági Vezető 

Központi pénzügyi ellenjegyző 

Létesítménygazdálkodási Igazgató Gazdasági Szervezet Főigazgatója 

Gazdasági Igazgató 

Központi pénzügyi ellenjegyző 

Dékánok Gazdasági Szervezet Főigazgatója 

Gazdasági Igazgató 

Központi pénzügyi ellenjegyző 

Kari pénzügyi ellenjegyző 

Intézetvezetők 

 

 

 

 

 

 

Egyéb kötelezettségvállalók 

 

 

Gazdasági Szervezet Főigazgatója  

Gazdasági Igazgató 

Központi pénzügyi ellenjegyző 

Kari pénzügyi ellenjegyző  

Tanszékcsoporti pénzügyi ellenjegyző 

 

 

Gazdasági Szervezet Főigazgatója 

Gazdasági Igazgató 

Központi pénzügyi ellenjegyző 

Kari pénzügyi ellenjegyző  

Tanszékcsoporti pénzügyi ellenjegyző 

 

 

 

 



128. SZÁM EGYETEMI ÉRTESÍTŐ   5029 
   
 

Szegedi Tudományegyetem VIP kártya kezelési szabályzata 

 

Preambulum 

 

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) a Magyar Államkincstár által az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 80. § (2) bekezdés g. pontja alapján kiadott, 

mindenkor hatályos szabályzat (A Magyar Államkincstár szabályzata a kincstári kártyaforgalomról), 

valamint a Kincstári Bankkártya Szerződésben megfogalmazott előírások  alapján  jelen 

szabályzatában állapítja meg a VIP kártya használattal kapcsolatos részletes szabályokat, a kártya 

használatával és alkalmazásával kapcsolatos tudnivalókat.  

A VIP kártya használatára vonatkozó jogokat és kötelezettségeket a Magyar Államkincstár által 

rendelkezésre bocsátott Bankkártya Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF), a kincstári kártyákra 

vonatkozó Szerződés kiegészítések és a kincstári kártyákra vonatkozó Hirdetmény tartalmazzák.  

 

 

1. A VIP kártya 

1.1 A VIP kártya a Magyar Államkincstár által kibocsátott, az OTP Bank Nyrt., mint a kincstári 

kártyarendszert üzemeltető hitelintézet által kezelt és vezetett számlához kapcsolódó, az adott 

kártyabirtokos adataival megszemélyesített, szabványméretű plasztik készpénz-helyettesítő 

fizetőeszköz.  

A kártya a Kincstár és a kincstári kártyákat kibocsátó OTP Bank Nyrt. logójával ellátott, a 

kártyafedezeti számlatulajdonos és a kártyabirtokos nevének feltüntetésével megszemélyesített betéti 

típusú kártya, amely a kibocsátó bank tulajdona.  

A kártyához egy négyjegyű titkos kód (PIN-kód) tartozik, amellyel birtokosa fizetési műveleteket 

kezdeményezhet. 

 

2. Kártyafedezeti számla, a Kincstári kártyák fedezetének biztosítása 

2.1 A kártyafedezeti számla a kincstári számlához nyitott, a VIP kártyával lebonyolítandó tranzakciók, 

valamint az azokkal kapcsolatos díjak, költségek és egyéb tételek pénzügyi fedezetének elkülönített 

kezelésére szolgáló számla: 

  

VIP kártyafedezeti számla – 10028007-00282802-00070003 

 

2.2 A Gazdasági Igazgatóság Pénzügyi Iroda folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy a Kártyafedezeti 

számlán a szükséges fedezet rendelkezésre álljon. A kártyafedezeti számla kivonata könyvelési 

bizonylatként szolgál.  

2.3 Számlakivonatok alapján történő figyelés dokumentumai: 

a) a Kincstártól kapott „Kártyafedezeti számlakivonat” 

b) A Banktól kapott „Kártyafedezeti Tükörszámla kivonat”, amely minden olyan munkanapon 

érkezik, amikor egyenleget befolyásoló változás történt a számlán. 

2.4 A Kártyafedezeti számlákra átvezetett összegeket elszámolási kötelezettségként nyilvántartásba 

kell venni, az erre vonatkozó pénzügyi és számviteli szabályok szerint. 

2.5 A Kincstári kártyák használatához szükséges fedezetet a kártyabirtokos által megjelölt témaszám 

pénzügyi kerete adja. 

 

3. A VIP kártya igénylése, átvétele, lemondása 

3.1 Az Egyetem a kincstári kártyák közül az Eurocard/Mastercard VIP kártyát használja, amely az 

Egyetem kártyahasználatra jogosult közalkalmazottainak (kártyabirtokosok) külföldi utazási 

kiadásainak kiegyenlítésére szolgáló, külföldön használható fizetési eszköz.  

3.2 A VIP kártya használatára jogosult igénybevevők körét a gazdasági főigazgató és a Kancellár 

határozza meg. 
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3.3 A VIP kártyaigénylést az Egyetem Kancellárjához írásban kell benyújtani, a napi limitösszeg, 

valamint a fedezetül szolgáló témaszám megjelölésével, az igénylő közalkalmazott esetében a 

munkáltatói jogkört gyakorló jóváhagyásával. A VIP kártyaigénylési nyomtatvány jelen szabályzat 1. 

számú melléklete. 

3.4 A benyújtott VIP kártya igénylés engedélyezéséről a Kancellár a gazdasági főigazgató 

ellenjegyzésével, írásban dönt. A VIP kártyák esetében általánosan meghatározott limitösszegnél 

magasabb limit is kérhető, ennek engedélyezéséről a Kancellár a gazdasági főigazgató 

ellenjegyzésével, írásban dönt. 

3.5 A Kancellár a jóváhagyott engedélyt megküldi a gazdasági főigazgató, aki a Pénzügyi Irodán 

keresztül 15 napon belül intézkedik a Magyar Államkincstár felé a kártya elkészítéséről.  

A kártya igényléséhez az „Adatlap kincstári bankkártyához” nyomtatványt kell 4 példányban kitölteni 

és a kártyabirtokos és a szerződő fél Kincstárnál bejelentett cégszerű aláírásával (eredeti aláírással, kék 

színű tintával író tollal) és bélyegzővel kell ellátni. A kitöltött és aláírt nyomtatványokat a Pénzügyi 

Iroda benyújtja a Magyar Államkincstárhoz. Az aláírt adatlapokat az Államkincstár megküldi az 

Egyetem részére, mely a kártyabirtokos példánya és a szerződő fél példánya. A kártyabirtokos 

példányát az analitikus nyilvántartáshoz csatolni kell. Az igényelt kártyákat és a PIN borítékot az 

Egyetem részéről meghatalmazott veheti át eseti meghatalmazással, a Kincstárnál bejelentett cégszerű 

aláírással.  

3.6. A gazdasági főigazgató feladata gondoskodni arról, hogy a kártyabirtokosok a kártyahasználattal 

kapcsolatos előírásokat és szerződési feltételeket még a kártyák átvétele előtt megismerjék és 

elsajátítsák. 

3.7 A kártyabirtokos a VIP kártya lemondására vonatkozó szándékát a gazdasági főigazgató felé 

írásban, eredeti aláírással és bélyegzővel ellátva köteles jelezni. Az írásbeli jelzés alapján a Pénzügyi 

Iroda azonnal intézkedik a kártya visszavonásáról a Magyar Államkincstár és a kártyakibocsátó 

pénzintézet (OTP) felé. 

 

4. A VIP kártyák nyilvántartása, a kártyák letiltása 

4.1 A kártyákról a Pénzügyi Iroda analitikus nyilvántartást vezet, amely az alábbi adatokat 

tartalmazza: 

a) a kártyabirtokos nevét, szervezeti egységét, 

b) az engedélyezett kártya sorszámát, 

c) az adott kártya használatára vonatkozó, engedélyezett napi limitet, 

d) a kártya és PIN boríték kártyabirtokos részére történő átadás dátumát, 

e) a kártya lejáratának dátumát, 

f) a kártya leadásának, cseréjének dátumát, 

g) az átadó-átvevő aláírásokat, 

h) a kártya letiltására, cseréjére, a kártya őrzésének helyére vonatkozó adatok 

4.2 A VIP kártyákhoz kapcsolódó, a főkönyvi könyvelésben elkülönítetten kezelt tételeket 

folyamatosan rendezni kell. 

4.3 A Pénzügyi Iroda a kártya megrongálódása, a kártyabirtokos munkaviszonyának megszűnése 

esetén a Kincstár és a kincstári kártyarendszert üzemeltető hitelintézet felé haladéktalanul köteles 

kezdeményezni az érintett VIP kártya letiltását.  

Amennyiben a kártyabirtokos a kártyáját elveszti, ellopják, vagy kikerül az ellenőrzési köréből, annak 

használatát haladéktalanul le kell tiltania. A kártyabirtokosnak a kártya letiltását azonnal jeleznie kell a 

Pénzügyi Iroda felé is, az Iroda a letiltás tényéről a Kincstár felé azonnali tájékoztatási kötelezettséggel 

tartozik. 

A Bank visszaélés gyanúja esetén a gyanús tranzakció típusának megfelelően korlátozhatja a kártya 

használatát. A felfüggesztésről a Bank értesíti a Kincstárt, aki felveszi a kapcsolatot a Pénzügyi Iroda 

illetékes ügyintézőjével. A korlátozások az ügyintéző által  a kártyabirtokos nyilatkoztatását követően 

a Bank felé történő visszajelzéssel szüntethetők meg. A tiltás visszavonása esetén a Bank a tiltási díjat 

nem téríti vissza, annak összege a kártyához tartozó témaszámot terheli. 
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4.4 Pótkártya igényelhető az alábbi esetekben: 

- elvesztés, ellopás 

- PIN kód elfelejtése 

- rongálódás sérülés. 

A pótkártya igénylés a kártyaigénylési eljárási rendjével azonos módon történik a VIP kártyák 

kártyacsere dokumentálása és Eseti meghatalmazás nyomtatványok alkalmazásával (6-7 sz. melléklet). 

A pótolt, lecserélt kártya adatait a Pénzügyi Irodának a kártyanyilvántartáson át kell vezetnie. A 

kártyacsere díja a kártyabirtokos által megadott témaszámot terheli. 

4.5 A kártya használatára vonatkozó szabályok és szerződések megszegése esetén a Pénzügyi Iroda a 

tudomására jutástól számított 2 munkanapon belül a Kancellár felé a 9. pontban leírtak szerint 

kezdeményezni köteles az érintett VIP kártya letiltását. 

4.6 A Kincstári kártyák a rajtuk feltüntetett hónap utolsó napján 24 óráig érvényesek. A Bank 

automatikusan gondoskodik a kártya megújításáról és a lejárat hónapjának közepétől lehetőséget 

biztosít a lejárat előtti kártyacserére. A lejárt kártyákat a Pénzügyi Iroda a kártyabirtokosoktól bekéri, 

és az Államkincstárhoz leadja. A lejárat miatti kártyacseréhez Adatlapot nem kell kiállítani. A 

Pénzügyi Iroda meghatalmazott útján gondoskodik, a megújított kártyák átvételéről, melyhez eseti 

meghatalmazás is szükséges. A megújított kártya a lejárattól eltérő kártyaszámmal kerül kibocsátásra, 

amit a kártyanyilvántartásban át kell vezetni, de az elektronikus eszközökön történő használatot 

biztosító PIN kód változatlan marad. Amennyiben a kártyabirtokos valamely okból a kártya 

megújítását nem kéri, azt a Kincstár központjánál a lejárat előtt legalább 30 nappal jelezni kell, hogy a 

megszüntetés a lejárati hónapot megelőző utolsó munkanappal megtörténjen.  

 

5. A VIP kártya birtoklására vonatkozó általános szabályok 

5.1 A VIP kártya birtokosa az az egyetemi közalkalmazott, akit az Egyetem, mint a kártyafedezeti 

számla tulajdonosa, a kártya használatára feljogosít. A kártya az igénylő (kártyabirtokos) nevére szól, 

aki ezért teljes anyagi felelősséggel tartozik. 

5.2 A kártya és a PIN kódot tartalmazó boríték átvételét, a felhasználásra vonatkozó szabályok 

elfogadását a kártyabirtokos a VIP kártya átvételekor átvételi elismervényen (2. sz. melléklet) 

aláírásával igazolja. A kártyákat és a  PIN kódot tartalmazó borítékot sértetlen állapotban kell átadni a 

kártyabirtokos részére. A kódot tartalmazó borítékot csak a kártyabirtokos bonthatja fel, mivel az 

abban lévő PIN kódot csak ő ismerheti.  

A kártya másra át nem ruházható, a kártya birtokosa köteles gondoskodni az általa átvett VIP kártya 

biztonságos őrzéséről. 

5.3 A VIP kártyát a kártyahasználatra feljogosított egyetemi közalkalmazott (kártyabirtokos) külföldi 

utazásaikkal kapcsolatos kiadások készpénzkímélő kifizetésére használhatja a 6. pontban leírtak 

szerint. 

5.4 A VIP kártya birtokosa a fedezetként bejelentett témaszámon köteles biztosítani a kártyával 

bonyolított kifizetések elszámolásához szükséges fedezetet 

 

6. A VIP kártya használatára vonatkozó általános szabályok 

6.1 A VIP kártya külföldi kiküldetés esetén a célországban felmerülő, alábbiakban felsorolt kiadások 

készpénzkímélő teljesítése érdekében használható: részvételi díj, szállás, útiköltség, külföldi helyi 

közlekedés, autóbérlés, autópályadíj. Továbbá külföldi tagdíjak, és az SZTE Klebelsberg Könyvtár 

főgazgatójának jóváhagyásával külföldi könyvek, folyóiratok előfizetésére, illetve az internetes 

rendelések kedvezőbb ára esetén is alkalmazható, amelyet dokumentumokkal alátámaszt a beszerzést 

igénylő. 
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6.2 A 6.1 pontban felsorolt, külföldi kiküldetésekhez kapcsolódó szolgáltatásokat elsősorban az SZTE 

Nemzetközi Utazásszervezési Irodán keresztül kért ajánlatok alapján kell megrendelni. Ettől eltérni 

csak az 1/2015 (VI. 25.) sz. Kancellári Körlevél az utazásszervezési szolgáltatások beszerzéséről szóló 

szabályzatban foglalt feltételek teljesülése esetén lehetséges. Ez esetben a foglalást megelőzően a 

következő dokumentumok, engedélyek scannelt változatának megküldése szükséges az SZTE 

Nemzetközi Utazásszervezés részére: utazási határozat, nyilatkozat, a témaszámfelelős és a Beszerzési 

Igazgatóság vezetője által kiállított írásos engedély, miszerint a foglalás történhet online módon, az 

SZTE Nemzetközi Utazásszervezés rendelkezésére álló VIP kártya segítségével.  

6.3 A 6.1 – 6.2 pontokban felsoroltaktól eltérő, más jellegű és tartalmú, magáncélú, valamint belföldi 

tranzakciók lebonyolítására, továbbá készpénz felvételére a VIP kártya nem használható! A VIP 

kártyával csak online fizetés eszközölhető, banki utalás nem indítható! 

6.4 Ugyanazon szolgáltatás vagy termék vásárlása esetén a VIP kártya kizárólag a napi limit összegéig 

használható fel fizetésre. Amennyiben ugyanazon szolgáltatás vagy termék kalkulált ellenértéke 

meghaladja a napi limit összegét, abban az esetben a VIP kártyával történő kifizetés nem 

alkalmazható. Tilos a napi limit összegénél nagyobb ellenértékű termék vagy szolgáltatás 

megvásárlása, igénybevétele oly módon, hogy az ellenérték kifizetése több napon keresztül, 

részletekben kerül kiegyenlítésre - ilyen az esetekben a kiegyenlítés módja banki átutalás. Ezen 

rendelkezések betartását a Pénzügyi Iroda figyelemmel kíséri és ellenőrzi. 

6.5 A szabályzatban nem engedélyezett, jogosulatlan kifizetések, az elszámolási határidő be nem 

tartása esetén a kiadások az Egyetem terhére nem számolhatók el, azt a kártyabirtokos köteles fedezni, 

illetve azok ellenértékét megtéríteni az Egyetem számára. 

 

7. SZTE Projekt VIP kártya  
7.1 A Szegedi Tudományegyetem a közvetlen Európai Uniós forrásból finanszírozott projektek 

kapcsán a kiemelt kutatói kör számára igénylését teszi lehetővé.  

7.2 Az SZTE Projekt VIP kártya az adott projekthez kapcsolódik, egyéb kifizetésre nem használható. 

7.3 A kártya igénylése jelen szabályzat 3. pontjában leírtaknak megfelelően történik, a 

kártyahasználatra szóló jogosultságot és kötelezettségeket a munkaköri leírásban is rögzíteni kell.  

7.4 A kártyahasználathoz szükséges fedezetet a SZTE az érintett Projekt keretéből biztosítja a VIP 

kártyafedezeti számláról.   

7.5 Az SZTE Projekt VIP kártya birtokosa kizárólag az adott projekt megvalósításához szükséges, 

projektben elszámolható költségek fedezeteként használhatja a projekt kártyát, amellyel elsősorban az 

alábbiakban felsorolt áruk, szolgáltatások ellenértékeit egyenlíthetik ki: 

 külföldön felmerülő, és előre nem tervezhető repülőjegy és szállásvásárlási díj a külföldi 

utazásokra vonatkozó szabályok betartásával, a SZTE Nemzetközi Utazásszervezés 

engedélyével; 

 külföldi konferencia részvételi díjának befizetése a SZTE Nemzetközi Utazásszervezés 

engedélyével, 

 külföldi absztrakt benyújtási díj; 

 külföldön felmerülő hivatalos célú telefon költségei; 

 külföldön felmerülő, előre nem tervezhető reprezentációs kiadások; 

 külföldi helyi és helyközi közlekedés költségei; 

 külföldi poggyászőrzés, poggyászfeladás; 

 nemzetközi tudományos társasági tagdíj befizetése; 

 külföldön felmerülő, tudományos közleményekkel kapcsolatban publikációs díj, dokumentum 

másolatok, levéltári és könyvtári díjak kiadásainak térítése; 

 a projekt megvalósításával összefüggő, bel- és külföldi kis összegű, saját hatáskörben 

megvalósítható beszerzések a mindenkor hatályos beszerzési szabályzatban foglaltak 

figyelembe vételével; 
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 projekthez kapcsolódó online rendelés/vásárlás a Beszerzési Igazgatóság előzetes engedélye 

alapján, a napi limitet meg nem haladó mértékben, amennyiben: 

o beszerzés kivételesen kedvező feltételei csak rövid ideig állnak fenn, és az 

ellenszolgáltatás a piaci árakhoz képest lényegesen alacsonyabb, továbbá e kedvező 

feltételek igénybevétele az ajánlatok bekérésére vonatkozó e rendelet szerinti szabályok 

alkalmazása esetén meghiúsulna; 

o a szerződés tárgya egyedi gyártású áru beszerzése, feltéve, hogy az áru egyediségét a 

gyártó igazolja; 

o a szerződést külföldön kell megkötni vagy teljesíteni; 

o ha eredetileg történt a megrendeléshez kapcsolódó árajánlatkérés, azonban  a benyújtott 

árajánlatok magasabbak az interneten elérhető és összehasonlítható módon 

kiválasztható alacsonyabb vételárú, az ajánlatkérés tárgyával megegyező árunál, vagy 

szolgáltatásnál és  az interneten történt összehasonlító vizsgálat eredménye 

dokumentált. 

7.6 Az SZTE Projekt VIP kártya használata során jelen szabályzat 6. pontja szerint, az SZTE 

mindenkor hatályos beszerzési szabályzatával összhangban kell eljárni.  

7.7 A SZTE Projekt VIP kártyával lebonyolított tranzakcióval  kifizetett szolgáltatás, árubeszerzés, 

online vásárlások ellenértékének elszámolása a jelen szabályzat 8. pontjában meghatározott módon 

történik. 

7.8 A SZTE Projekt VIP kártyával lebonyolított kifizetések/online vásárlások - jelen szabályzat 8.1 

pontja szerint kiállított számláit - a Pénzügyi Iroda devizacsoportjára  kell beküldeni elszámolásra a 

hazaérkezést/online vásárlást követően 10 napon belül. Az idegen nyelvű számlákat hitelesíteni nem 

kell, de le kell fordítani magyar nyelvre, a fordítás helytállóságát a a fordítónak aláírásával igazolnia 

kell. A leadott számlákon a projektazonosítót és a témaszámot minden esetben fel kell tüntetni.  

7.9 Minden egyéb jelen alpontban nem szabályozott kérdésben a VIP kártya használatára vonatkozó, 

jelen szabályzatba foglalt általános rendelkezések irányadóak. 

 

8. A VIP kártyával történt kifizetések elszámolása 

8.1 Minden, a VIP kártyával történt kifizetésről a kifizetést követően a Szegedi Tudományegyetem 

nevére és címére kiállított számlával vagy az Áfa tv. 168. § szerint annak minősülő bizonylattal kell 

elszámolni. 

8.2 A számlához a kártyával történt fizetés igazolásaként az elektronikus elfogadó terminál (POS) által 

nyomtatott és a kártyabirtokos aláírásával ellátott igazoló példányt is csatolni kell. Az elektronikus 

elfogadó terminál által nyomtatott bizonylat összege és dátuma a vásárlást igazoló számla 

végösszegével és dátumával meg kell egyezzen. 

8.3 On-line módon történő vásárlás esetén is szükséges a 8.1 pont szerinti számla kérése, amely 

elektronikus számla formájában is elfogadható. Az SZTE Nemzetközi Utazásszervezés rendelkezésére 

álló VIP kártya segítségével történő beszerzésről a számla kérése, leigazoltatása a beszerzést igénylő 

feladata, felelőssége. A leigazolt számla scannelt változatát az igénylőnek meg kell küldenie az SZTE 

Nemzetközi Utazásszervezés részére.  

8.4 A számlákat, bizonylatokat a kifizetés fedezetéül szolgáló pénzügyi jelölőszám valamint a „VIP 

kártyás fizetés” feltüntetésével, a VIP kártya tulajdonosa és a költségviselő témaszám 

kötelezettségvállalója és pénzügyi ellenjegyzője által aláírva, lebélyegezve, a külföldi kiküldetésből 

hazaérkezést követő 10 napon belül kell megküldeni a Pénzügyi Iroda részére. Az elszámolási 

nyomtatvány jelen szabályzat 3. számú melléklete. 

 

9. A VIP kártyával elszámoláshoz benyújtott bizonylatokra vonatkozó szabályok 

9.1 A VIP kártya elszámoláshoz benyújtott számlák magyar nyelvű fordítását a számlákhoz minden 

esetben csatolni kell. 

9.2 A VIP kártya elszámoláshoz benyújtott számlák elfogadásakor figyelemmel kell lenni a 

következőkre: 
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a) Külföldi szolgáltatások esetén a szolgáltatásokról (szállás, részvételi díj, taxi) kiállított 

számlákból egyértelműen ki kell derülnie, hogy tartalmazza-e az ÁFA-t. A számlán az ÁFA 

tartalomnak - akár utalva arra, hogy a számla végösszege tartalmazza az ÁFA-t, akár 

számszerűsítve minden esetben szerepelnie kell. Ebben az esetben az ÁFA a számlában szereplő 

mértékben megfizetésre került. Amennyiben a számla kibocsátója nettós számlát állít ki, a számlán 

mindkét fél uniós adószámának szerepelnie kell. Ebben az esetben a Magyarországon érvényes 

ÁFA-t bevallással kell megfizetni, amely összeg a bevallást követő hónapban kerül könyvelésre a 

témaszámon. 

b) Külföldi könyvek, folyóiratok előfizetése esetén az EU-ból érkező könyvek, folyóiratok esetén a 

számlának az Egyetem nevén, címén kívül tartalmaznia kell az Egyetem uniós adószámát 

(HU15329815), valamint a partner uniós adószámát is. 

c) Külföldi útiköltség, részvételi díj esetén a kifizetések bizonylatolásánál a részvételi díj 

számláknak kötelező melléklete a nyilatkozat, amelyben a kiküldött vezetője igazolja, hogy az adott 

konferencia, képzés a kiküldött munkakörének ellátásához szükséges (4. sz. melléklet), valamint 

csatolni kell az utazáshoz kapcsolódó jegyeket, beszállókártyákat. 

 

10. A VIP kártyás elszámolások hiánypótlásának kezelése 

10.1 Az adott hónapban történt kifizetések hiányzó bizonylatairól – a 8.4 pontban leírt határidő 

elmulasztása esetén - a tárgyhót követő hónap 10-e után a Pénzügyi Iroda írásos értesítést küld a 

kártyabirtokosnak, amelyben felszólítja a hiányzó számlák, bizonylatok és kötelező mellékletek 5 

napon belüli pótlására. A felszólítás minta jelen szabályzat 5. számú melléklete. 

10.2 Amennyiben a kártyabirtokos a felszólításra sem pótolja az elszámoláshoz szükséges számlát, 

bizonylatot vagy annak kötelező mellékletét, a Pénzügyi Iroda vezetője intézkedik az el nem számolt 

összeg visszafizettetéséről. A visszafizetést a kártyabirtokos 15 napon belül köteles teljesíteni 

átutalással vagy a Pénzügyi Iroda által megküldött csekken, ennek elmulasztása esetén a Pénzügyi 

Iroda intézkedik az el nem számolt összeg munkabérből történő letiltásáról. 

10.3 A 10.2 pontban leírt intézkedéssel egyidejűleg a Pénzügyi Iroda vezetője írásban tájékoztatja a 

gazdasági főigazgatót és a Kancellárt, aki a 4.4 pontban leírtak szerint dönt a VIP kártya letiltásáról. A 

letiltás költsége a szabályt megszegő kártyabirtokost terheli, amelyet a kártyabirtokosnak átutalással 

vagy a Pénzügyi Iroda által megküldött csekken meg kell téríteni az Egyetem számára. 

10.4 Amennyiben az el nem számolt összeget a kártyabirtokos visszafizeti az Egyetem számára vagy 

az a munkabérből történő levonással megtérül, a Kancellár dönt a VIP kártya újbóli aktiválásáról és 

erről írásban tájékoztatja a gazdasági főigazgatót. 

10.5 A szabályoknak nem megfelelő kártyahasználat, a VIP kártya használatára vonatkozó szabályok 

súlyos megszegése illetve a 10.1-10.3 pontban leírt, hiányos elszámolás miatt kiküldött többszöri 

felszólítás esetén a Kancellár dönt a VIP kártya visszavonásáról. Ez esetben a kártyabirtokos újabb 

VIP kártyát legkorábban a visszavonástól számított 1 év elteltével igényelhet. 

 

10. Reklamációkezelés 

Amennyiben a megkapott tükörszámla-kivonaton olyan terhelési tétel is megjelenik, amelyet a 

kártyabirtokos nem ismer el, lehetőség van a tétellel kapcsolatos reklamáció benyújtására. A 

reklamációval kapcsolatos részletes szabályokat a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek és a 

Hirdetmény tartalmazzák.  
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Záradék 

A jelen Szabályzat 2017. év augusztus hó 01. napján lép hatályba. Jelen Szabályzatot a Szenátus 2017. 

év június hó 26. napján hozott SZ-149-XII/2016/2017. (VI.26.) határozatával elfogadta. 

Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. A Szabályzat a következő linken 

érhető el folyamatosan: http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok. 

A jelen Szabályzat a 2015. év. november hó 30. napján hatályba lépett Szegedi Tudományegyetem 

VIP Kártya Kezelési Szabályzatát, valamint jelen Szabályzathoz kapcsolódó módosítások 2017. év 

június hó 26. napján lezárt, hatályos szövegét tartalmazza egységes szerkezetben. 

Kelt: Szeged, 2017. június 26. 
 

 

 

                       Dr. Szabó Gábor s.k.          Dr. Fendler Judit s.k. 

         rektor        kancellár  
 

 

 

http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok
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1. számú melléklet 

VIP kártya igénylési nyomtatvány 

 

Alulírott ...............................................................................................................................................  

Anyja neve:  ........................................................................................................................................  

Születési idő, hely:  .............................................................................................................................  

Állandó lakcíme:  ................................................................................................................................  

a Szegedi Tudományegyetem  .....................................................................................................  Kar 

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

 .................................................................................................................  Tanszék/szervezeti egység 

munkatársa a külföldi kiküldetésekhez kapcsolódó kiadásaim készpénzkímélő teljesítése érdekében kérem 

VIP kártya kiadását. 

A VIP kártya fedezetéül szolgáló témaszám:  .....................................................................................  

Nyilatkozom, hogy a megjelölt témaszám a VIP kártyával teljesíthető kiadások kifizetéséhez szükséges 

előirányzatot és összeget tartalmazza. 

A VIP kártya napi limitösszege: ....................................................................................................  Ft 

Dátum:  .............................................  

 

        ...................................................... ………… 

kártyaigénylő aláírása 

 

 

……………………………………………….        ………………………………………………… 

            pénzügyi ellenjegyző aláírása                       témaszám felelős/kötelezettségvállaló aláírása 

                                                                  (amennyiben nem azonos a kártyaigénylővel) 

A munkáltatói jogkör gyakorlója tölti ki! 

A fent megjelölt feltételekkel a VIP kártya igénylését jóváhagyom. 

 

Dátum:  .............................................  

 

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

munkáltatói jogkör gyakorlójának aláírása 

 

A fent megjelölt feltételekkel a VIP kártya igénylését jóváhagyom. 

 

Dátum:  .............................................  

 

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

Kancellár aláírása 

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

gazdasági főigazgató aláírása 
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2. számú melléklete 

 

VIP kártya átvételi elismervény 

 

Alulírott .........................................................................................................................................  

Anyja neve:  ..................................................................................................................................  

Születési idő, hely:  .......................................................................................................................  

Állandó lakcíme:  ..........................................................................................................................  

a Szegedi Tudományegyetem  ...............................................................................................  Kar 

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

 ...........................................................................................................  Tanszék/szervezeti egység 

munkatársa a külföldi kiküldetésekhez kapcsolódó kiadásaim készpénzkímélő teljesítése érdekében 

igényelt,  ...........................................................  kártyaszámú VIP kártyát a mai napon átvettem. 

 

Nyilatkozom, hogy a VIP kártya használatára vonatkozó, jelen átvételi elismervényhez csatolt 

szabályokról tájékoztatást kaptam, megismertem és az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek 

ismerem el. 

Tudomásul veszem, hogy a szabályzatban foglaltak szerint köteles vagyok a VIP kártyával történt 

vásárlásokkal elszámolni, ennek elmulasztása esetén az el nem számolt kiadások összegét a 

szabályzatban leírtak szerint visszafizetem az Egyetem számára. Hozzájárulok ahhoz, hogy a 

visszafizetés sikertelensége esetén az Egyetem az el nem számolt kiadások összegét a szabályzatban 

leírtak szerint munkabéremből levonja. 

Nyilatkozom, hogy az el nem számolt kiadások miatt felfüggesztett VIP kártyával kapcsolatos, a 

szabályzatban rögzített költségeket az Egyetem részére megfizetem. 

Tudomásul veszem, hogy a szabályoknak nem megfelelő kártyahasználat, a VIP kártya használatára 

vonatkozó szabályok súlyos megszegése illetve a VIP kártya használatára vonatkozó szabályzat 10.1-

10.3 pontjaiban leírt, hiányos elszámolás miatti többszöri felszólítás esetén a Kancellár dönthet a VIP 

kártya visszavonásáról. 

 

Dátum:  ...........................................  

 

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

kártyabirtokos aláírása 



5038  EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 128. SZÁM 
 
 

 

3. számú melléklet 

VIP kártya kiadás elszámolás 

 

Kártyabirtokos neve:  ....................................................................................................................  

Külföldi kiküldetés helyszíne:  .....................................................................................................  

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

Külföldi kiküldetés időpontja:  .....................................................................................................  

VIP kártya száma:  ........................................................................................................................  

 

Számla, bizonylat 

kiállítási dátuma 

Számla, bizonylat 

sorszáma 

Vásárolt termék, igénybe vett 

szolgáltatás megnevezése 

Számla, bizonylat 

összege 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

A VIP kártyáról teljesített kiadások fedezetéül szolgáló témaszám:  ........................................................  

 

Dátum:  ................................................  

 

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

kártyabirtokos aláírása 

 

……………………………………………….        ………………………………………………… 

            pénzügyi ellenjegyző aláírása                       témaszám felelős/kötelezettségvállaló aláírása 

                                                                  (amennyiben nem azonos a kártyaigénylővel) 
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4. számú melléklet 

Nyilatkozat részvételi díjról VIP kártya kiadás elszámoláshoz 

 

Kártyabirtokos neve:  ....................................................................................................................  

VIP kártya száma:  ........................................................................................................................  

 

Alulírott, a fenti sorszámú VIP kártya birtokosának munkahelyi vezetője nyilatkozom, hogy a VIP 

kártyával teljesített részvételi díjról szóló számla, bizonylat elszámolható, mivel az adott konferencia, 

képzés a kiküldött munkaköréhez szükséges. 

 

Dátum:  ...........................................  

 

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

munkahelyi vezető aláírása 
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5. számú melléklet 

Felszólítás VIP kártya kiadás elszámolás javítására, pótlására 

 

 1. felszólítás hiányzó számlák, bizonylatok, kötelező mellékletek pótlására 

Kérjük 10 napon belül pótolni! 

 2. felszólítás hiányzó számlák, bizonylatok, kötelező mellékletek pótlására 

Kérjük 5 napon belül pótolni! 

 

Kártyabirtokos neve:  .................................................................................................................................  

VIP kártya száma:  .....................................................................................................................................  

 

Külföldi kiküldetés helyszíne:  ..................................................................................................................  

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

Külföldi kiküldetés időpontja:  ..................................................................................................................  

 

Számla, bizonylat 

kiállítási dátuma 

(vásárlás dátuma) 

Számla, bizonylat 

sorszáma 

Vásárolt termék, igénybe vett 

szolgáltatás megnevezése 

Számla, bizonylat 

(vásárlás) összege 

    

Hiba leírása: 

 

 

Számla, bizonylat 

kiállítási dátuma 

(vásárlás dátuma) 

Számla, bizonylat 

sorszáma 

Vásárolt termék, igénybe vett 

szolgáltatás megnevezése 

Számla, bizonylat 

(vásárlás) összege 

    

Hiba leírása: 

 

 

Számla, bizonylat 

kiállítási dátuma 

(vásárlás dátuma) 

Számla, bizonylat 

sorszáma 

Vásárolt termék, igénybe vett 

szolgáltatás megnevezése 

Számla, bizonylat 

(vásárlás) összege 

    

Hiba leírása: 

 

 

Dátum:  ................................................  

 

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

Pénzügyi Iroda 
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6. számú melléklet 

VIP KÁRTYÁK KÁRTYACSERE DOKUMENTÁLÁSA 

 

Az ezüst VIP-kártyák érvényességi ideje 4 év. A lejárat hónapjának utolsó nap 24 óráig érvényes 

kártyákat az OTP a MÁK-on keresztül automatikusan cseréli. A cseréhez szükséges leadni a régi ezüst 

kártyát, majd átvenni az újat. A PIN-kód változatlan marad. 

 

 

ÁTADÁS-ÁTVÉTEL/1.  LEADÁS 

 

 

………………………………… 5474 5496 000. ….… ezüst kártya/…… 

Érvényes:                        

 

Átadó: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Átvevő: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Dátum: Szeged, …………………….. 

 

 

ÁTADÁS-ÁTVÉTEL/2.  ÚJ ÁTVÉTELE 

 

 

……………………………….. 5474 5496 000. …. ezüst kártya /… 

Érvényes:   ……………       Vásárlás napi limit: ………..,- Ft 

 

Átadó: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Átvevő: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Dátum: Szeged, …………………….. 

 

Ezen bizonylat 2 példányban készül, amelyből 1 példány a kártyabirtokosnál, 1 példány a 

nyilvántartásban marad. 

 

Szeged, …………………………… 

 

 

 ………………………………………………. 

Pénzügyi Iroda munkatársa 
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7. számú melléklet 

 

ESETI MEGHATALMAZÁS 

 

Alulírott  a SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM, mint a Magyar Államkincstárnál Kártyafedezeti 

számlával rendelkező számlatulajdonos meghatalmazzuk a következő személyt: 

 

Név Szem. ig. szám  Aláírás 

1) …………………….. …………… ............................................ 

 

hogy a Magyar Államkincstár Számlavezető Állampénztári Irodájánál, illetve OTP V. kerületi 

fiókjánál leadja az alábbi értékeket: ( Leadás/átvétel/ezüst: …………….) 

Kártya:  ……db 

PIN boríték:     ……db 

Felhívjuk az ÉPI/fiók figyelmét, hogy a személyazonosság ellenőrzése után a fent megjelölt 

személy(ek), mint képviselő(k) kezéhez teljesítse a Kincstári Kártya(ák) és PIN boríték(ok) átadását. 

Ezt a meghatalmazást a Kártyafedezeti számla feletti rendelkezési jogunknál fogva bocsátottuk ki. 

A meghatalmazás ….. év ………... napra érvényes 

 

Kelt: Szeged, …………………………… 

 

 

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

 Számlatulajdonos cégszerű aláírása 

 (Kincstárnál bejelentett módon) 

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

 Számlavezető ÁPI aláírása 
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SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 

 

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 

 

Preambulum 
 

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Pénzkezelési Szabályzatát a Számvitelről szóló  2000. 

évi C. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az Államháztartás számviteléről szóló 

4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet, az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. 

(XII. 31.) Kormányrendelet előírásai, és a számviteli politikában rögzített alapelvek alapján a következők 

szerint határozom meg. 
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I. Általános rész 

A szabályzat célja és tartalma 

a. A pénzkezelési szabályzat célja, hogy az Egyetemnél meghatározásra kerüljenek azok az 

irányelvek, előírások, valamint felelősség- és hatáskörök, amelyeket a pénzforgalom és 

pénzkezelés folyamán érvényesíteni kell. Szabályozza továbbá a pénzmozgások, a pénz- és 

értékkezelés bizonylati rendjét, a vezetendő nyilvántartások rendszerét. A szabályzat 

szempontjából releváns jogszabályok: Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: 

Szt.),Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.),A Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban Mt.), 

b. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban Nftv.), 

c. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban Szja), 

d. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.), 

e. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011.évi CLV. 

törvény (a továbbiakban: Szht.), 

f. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), 

g. Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény, 

h. Az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 

2008. évi III. törvény, 

i. Az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól, a 

társadalombiztosítási és szociális ellátások megállapítása során, továbbá a társadalombiztosítási 

nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 2008. évi IV. törvény, 

j. A devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról 

szóló 2001. évi XCIII. törvény, 

k. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 

(továbbiakban: Ávr.), 

l. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet (továbbiakban: Áhsz.), 

m. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 

31.) Kormányrendelet, 

n. A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 

289/2005. (XII. 22.) Kormányrendelet, 

o. A közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és 

kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV.1.), 

p. A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági 

támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Kormányrendelet, 

q. A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött 

számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 

r. a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészből nyújtható szakképzési célú támogatások 

szabályairól szóló 24/2012. (VIII. 15.) NGM rendelet, 
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s. Az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonásáról szóló 10/2007. (X.1.) MNB rendelet, 

t. A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet, 

u. A jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók 

köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 23/2013. (XI. 6.) MNB rendelet. 

v. A Magyar Államkincstár aktuális szabályzatai 
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A Szabályzat hatálya 

 

1. A szabályzat területi hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi önálló szervezetére és szervezeti 

egységére, ahol pénzeszközöket kezelnek, vagy a pénzeszközök felett rendelkezési, ellenőrzési jogot 

gyakorolnak. Szervezeti rendet illetően kiterjed a házipénztárakra, ezek kihelyezett pénzkezelő 

egységeire, az ellátmányos rendszerben működő pénzkezelésre, pénzbegyűjtő helyekre.  

 

2. A szabályzat hatálya technikai formáját tekintve kiterjed a készpénzforgalomra (papírpénz és pénzérme 

forgalomra), az elektronikus pénzforgalomra, a POS és VPOS rendszerbe bekapcsolt bankkártyával 

teljesített pénzforgalomra. 

 

3. A szabályzat személyi hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi közalkalmazottjára, munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre, hallgatókra, az Egyetem be- és kifizetési forgalmát 

igénybe vevőkre. 

 

Értelmező rendelkezések 

 

1. Pénzeszköz: a pénz, a pénzhelyettesítő eszköz, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, a bankszámla-pénz.  

 

2. Pénz: a bárhol forgalomban lévő és a forgalomban lévőre még átváltható bankjegy és fémpénz. 

 

3. Pénzhelyettesítő eszköz: az Egyetem nevére szóló kincstári bankkártya, az étkezési utalványok, továbbá 

az Egyetem által elfogadott bankkártyák. 

 

4. Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz: a csekk, az elektronikus pénz. 

 

5. Konvertibilis pénznem: (valuta, deviza) a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: MNB) hivatalos 

devizaárfolyam lapján feltüntetett pénznem. 

 

6. Deviza: külföldi pénznemre szóló követelés vagy tartozás, arra kiállított csekk vagy utalvány, 

folyószámla követelés. Nemzetközi elszámolásokra szolgáló fizetési eszköz. 

 

7. Valuta: valamely ország törvényes fizetőeszköze egy másik ország fizetési forgalmában. A valuta tehát 

nem más, mint a tényleges külföldi pénz, készpénz. 

 

8. Pénztár: az Egyetem működéséhez szükséges készpénzforgalom lebonyolítására kijelölt helyiség. 

 

9. Állandó bevételt beszedő pénzkezelő hely (pénzbegyűjtő hely): készpénzbevételek begyűjtésére, 

átvételére kijelölt pénzátvételi hely. Az Egyetem által nyújtott szolgáltatásért fizetendő díjak átvételét 

végzik a pénzbegyűjtő helyeken, 

 

10. Ideiglenes bevételt beszedő pénzkezelő hely: eseti jellegű adott eseményhez, rendezvényhez kapcsolható 

készpénzbevételek beszedésére kijelölt hely. 
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11. Állandó ellátmányt kezelő helyek (kiskassza): kisebb összegű, de a működéshez folyamatosan szükséges 

készpénzkiadások teljesítésére kijelölt pénzkezelő helyek. A rendszeres elszámolási kötelezettség 

mellett rendelkezésre bocsátott ellátmányból meghatározott körben kifizetéseket teljesítő pénzkezelő 

helyek.  

12. Számviteli bizonylat: minden olyan, az Egyetem által kiállított, készített, illetve az Egyetemmel üzleti 

vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy, gazdálkodó szervezet által kiállított, készített 

okmány (számla, számlát helyettesítő okirat, szerződés, megállapodás, kimutatás, pénzintézeti 

bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés), amelyet a gazdasági esemény számviteli 

nyilvántartása céljára készítettek, és amely megfelel a számviteli és egyéb törvényekben meghatározott, 

alaki és tartalmi kellékeknek. 

 

13. Szigorú számadású bizonylat (e szabályzat tekintetében): minden olyan számviteli bizonylat, amelyet a 

készpénz kezeléséhez, illetve más jogszabályban meghatározott gazdasági eseményekhez állítottak ki, 

továbbá minden olyan nyomtatvány, amelyért a nyomtatványon szereplő névértéknek megfelelő 

ellenértéket kell fizetni, vagy amelynek illetéktelen kezekbe kerülése visszaélésre adhat alkalmat. 

 

14. Bizonylati felelős: a Pénzügyi Iroda dolgozója, aki a szigorú számadású nyomtatványok közül a 

számlatömb, nyugtatömb beszerzésével, kiadásával, elszámoltatásával, valamint a pénztárgéppel és 

bankkártya-leolvasóval előállított bizonylatok elszámoltatásával kapcsolatos feladatokat végzi. 

 

15. Felhasználó: az a személy, aki az Egyetem nevében a számlát, nyugtát kiállítja, és a vevőnek átadja, 

illetve a pénztárgépet, bankkártya-leolvasót működteti.  

 

16. Ellátmány: költségek, kiadások fedezésére adott pénzösszeg, amellyel megadott határidőn belül el kell 

számolni.  

 

17. Kincstári kártya: Szabványméretű plasztik készpénz-helyettesítő fizetési eszköz. A kártya a Kincstár és 

a kincstári kártyákat kibocsátó Bank logójával ellátott, a kártyafedezeti számlatulajdonos és a 

kártyabirtokos nevének feltüntetésével megszemélyesített betéti típusú kártya, amely a kibocsátó Bank 

tulajdona. 

 

A pénzkezelés során érvényesítendő alapelvek 

 

1. Az Egyetemnek törekednie kell a készpénz nélküli és készpénzkímélő fizetési módok alkalmazására, a 

pénzforgalom lebonyolítása során a bankszámlán történő tranzakciókat szükséges előnyben részesíteni. 

Az Egyetem a kiadásokat, ha jogszabály vagy szerződés eltérő eljárást nem tartalmaz, átutalással 

teljesíti. 

 

2. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet sor. 

Készpénzes forgalmat az Ávr-ben meghatározottak szerint, az ott engedélyezett fizetéseknél lehet 

bonyolítani. 

 

3. A házipénztár és a kihelyezett (kirendeltségi) pénztárak, pénzkezelő helyek létesítésénél biztosítani kell 

a pénz és egyéb értékek, valamint azok kezelésével foglalkozó munkatársak fokozott védelmét. 
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4. Az Egyetem az Alapító Okiratában, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési 

Rendjében részletezett feladatai ellátásához szükséges pénzforgalmat 

a. a Magyar Államkincstárral (továbbiakban: Kincstárral), 

b. egyéb pénzforgalmi számlákon,  

c. kincstári kártyával,  

d. csekken,  

e. elektronikus pénzeszközzel,  

f. készpénzben bonyolíthatja le.  

 

5. Az Egyetem pénzforgalma a kincstári elszámolások körébe tartozik. A kincstári kör fizetési számlái 

kizárólag a Kincstárnál vezethetők. Kivétel ez alól az Egyetem dolgozói lakásépítésének, 

lakásvásárlásának munkáltatói támogatására szolgáló számla, illetve a Kincstár engedélye esetén a 

hitelintézetnél vezetett devizaszámla. 

 

6. Az Egyetem pénzforgalmának lebonyolítása a Kincstár közreműködésével, a kincstári egységes számlán 

keresztül történik.  

 

7. A kincstári körön belül az egyes szervezetek kifizetéseit a Kincstár átvezetéssel, kincstári körön kívül a 

kiadásokat és bevételeket pénzforgalmilag teljesíti.  

 

8. Az Egyetem az Ávr. rendelkezései értelmében a következő keretszámlákkal és egyéb pénzforgalmi 

számlákkal rendelkezhet: 

a. Előirányzat-felhasználási keretszámla, 

b. Fedezetbiztosítási számla (peres ügyek számla stb.) 

c. Célelszámolási forintszámla 

d. Kincstári kártyafedezeti számla 

i.  Intézményi kártyafedezeti számla 

ii. VIP kártyafedezeti számla 

e. Intézményi letéti számla a költségvetésen kívüli pénzeszközök kezelésére 

f. Európai Uniós forrásokból finanszírozott programok pénzforgalmi lebonyolítási számla 

g. Felsőoktatási intézmények kutatás-fejlesztési bevételi számla 

h. Európai Uniós programok célelszámolási forintszámla 

i. Fedezetkezelői számla 

j. Építtetői fedezetbiztosítási számla 

k. Letéti intézményi kártyafedezeti számla 

l. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatása számla 

m. Felsőoktatási intézmények hallgatói önköltség és adomány számla 

n. Felsőoktatási intézmények egészségügyi szolgáltatói számla 

o. Gyűjtőszámla 

 

A pénzkezelés során a kerekítés szabályai 

 

1. A forintban, készpénzzel – bankjegy vagy érme átadásával – történő fizetés esetén, ha a fizetendő 

végösszeg nem 5 forintra vagy annak többszörösére végződik, akkor az alábbiakban meghatározott 

kerekítési szabály alapján kell a fizetendő összeget megállapítani és kiegyenlíteni: 

a. a 0,01 forinttól 2,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 0, 

b. a 2,50 forinttól 4,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 5, 

c. az 5,01 forinttól 7,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 5, 

d. a 7,50 forinttól 9,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 0 
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forintra végződő összegre kell kerekíteni. Az ellátások esetében az összeget a legközelebbi 0 és 5 

forintra végződő összegre, felfelé kell kerekíteni. 

 

2. Az Egyetemnél a kerekítési különbözetek összegét bevételként, kiadásként ahhoz a bevételi, kiadási 

jogcímhez kapcsolódóan kell elszámolni, ahol az felmerült. A kerekítésből adódó különbözetet – 

amennyiben az eredeti bizonylaton – számlán, egyéb dokumentumon – nem került feltüntetésre, a 

bevételi, kiadási pénztárbizonylaton elkülönítetten fel kell tüntetni.  

 

3. Az Egyéb dologi kiadások között kell elszámolni az 1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása 

miatti kerekítési különbözetet, ha a készpénzes kiadások teljesítésekor, bevételek beszedéskor nem 

határozható meg egyértelműen, hogy az mely rovathoz kapcsolódik, mivel a készpénzmozgás egynél 

több kiadási, illetve bevételi rovatot érintett. 

 

4. Az Egyéb működési bevételek között kell elszámolni az 1 és 2 forintos érmék forgalomból történő 

kivonása miatti kerekítési különbözetet, ha a készpénzes kiadások teljesítésekor, bevételek beszedéskor 

nem határozható meg egyértelműen, hogy az mely rovathoz kapcsolódik, mivel a készpénzmozgás 

egynél több kiadási, illetve bevételi rovatot érintett. 

 

5. A kerekítési különbözeteket, minden esetben a pénztári bevételek, kiadások teljesítésével egyidejűleg el 

kell végezni. 

 

II. A készpénzkezelés szabályai 

Pénzkezelést ellátó szervezeti egységek és funkciói 

 

1. Az Egyetem házipénztára a készpénzforgalom lebonyolítására létrehozott, a készpénz elhelyezéséhez és 

őrzéséhez kellő biztonságot nyújtó, biztonsági zárral, riasztóval ellátott helyiségben működő központi 

szervezeti egység.  

 

2. Az Egyetem a következő pénztárak, kihelyezett pénztárak működnek: 

 

a. 1. számú főpénztár (Szeged, Tisza Lajos krt. 107.). 

b. 2. számú kihelyezett pénztár (2. számú KK, Szeged, Tisza L. krt. 107.) 

c. 3. számú kihelyezett pénztár (Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.) 

d. 4. számú kihelyezett pénztár (4. számú US, Szeged, Tisza L. krt. 107.) 

e. 5. számú Mag Kórház (265 ágyas klinika) pénztár és 

f. 6. számú a II. Kórház Kálvária sgt-i pénztár 

 

3. A házipénztárban kell kezelni:  

a. az intézmény működéséhez szükséges készpénzt,  

b. egyéb értékeket, idegen pénzeket (például étkezési utalvány, letétbe helyezett értékeket). 

 

4. Az 1. sz. főpénztári szolgáltatás az Egyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (továbbiakban: 

Klinikai Központ) kihelyezett pénztárában működik (Szeged, Tisza Lajos krt. 107.).  

 

5. Az Egyetem kihelyezett pénztára a Klinikai Központ (Szeged, Tisza L. krt. 107.) és a Mezőgazdasági  

Kar (Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.) pénztárai  (2. számú KK, 4. számú US és 3.  számú 

pénztárak), amelyek meghatározott kiadások teljesítésére az Egyetem főpénztárától felvett ellátmányból 

működő pénztárak.  
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6. A Klinikai Központ és a Mezőgazdasági Kar pénztárai a kiállított és pénzügyileg rendezett ki- és 

befizetések pénztárbizonylatait az összes mellékletekkel együtt kötelesek zárás után naponta a  Pénzügyi 

Iroda részére irattárazás végett megküldeni. 

 

7. Az Egyetemen valutapénztár nem működik. 

 

8. A pénzkezelő egységek funkció szerinti csoportosításai: 

a. főpénztári funkció: 1. számú pénztár 

b. kihelyezett pénztár: 2., 3. és 4. számú pénztár, betegpénztárak (5. és 6. számú) 

c. pénzátvételi helyek:, parkoló automaták, karok, központi egységek pénzkezelő egységei stb.  

d. kiskasszák. 

 

9. Az Egyetem pénztárainak főkönyvi könyvelési kapcsolatai: 

a. 321101  Főpénztár 

b. 321102  Klinikai Központ (KK) 

c. 321103  MGK pénztár 

d. 321104  Klinikai Központ (US) 

e. 321105  Fizető beteg pénztár- Újklinika 

f. 321106  Fizető beteg pénztár- II. Kórház 

 

Az Egyetem pénzkezelő helyei 

 

1. Az Egyetem pénzkezelő helyei között az állandó ellátmányt kezelő helyeket (kiskasszák) és a Állandó 

bevételt beszedő pénzkezelő helyeket (pénzbegyűjtő hely) tartja nyilván.  

 

2. A főpénztárhoz tartozó pénzkezelő helyek 

a. Karok: 

i. Állam- és Jogtudományi Kar, 

ii. Általános Orvostudományi Kar, 

iii. Bölcsészettudományi Kar, 

iv. Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar, 

v. Fogorvostudományi Kar, 

vi. Gazdaságtudományi Kar, 

vii. Gyógyszerésztudományi Kar,  

viii. Juhász Gyula Pedagógusképző Kar,  

ix. Mérnöki Kar,  

x. Természettudományi és Informatikai Kar, 

xi. Zeneművészeti Kar,  

xii. Tanárképző Központ. 

b. Központi egységek:   

i. Rektori  Hivatal,   

ii. Informatikai és Szolgáltatási Igazgatóság  ,   

iii. Klebelsberg Könyvtár,  

iv. József Attila Tanulmányi és Információs Központ (továbbiakban: TIK),  

v. Gazdasági Főigazgatóság,  

vi. Műszaki Igazgatóság 

vii.  Igazgatóság 

c. központi feladatokat ellátó egységek:   

i. Védelmi  és Szállítási Iroda,  

ii.  Sportközpont,  
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iii.  Idegennyelvi Központ), 

d. kollégiumok,  

e. szociális és jóléti intézmények. 

 

3. Új, állandó vagy ideiglenes bevételkezelő helyet a kérelmező gazdálkodó egység vezetőjének kell 

bejelentenie a „Állandó/Ideiglenes pénzkezelő hely bejelentése” nyomtatványon (2. számú melléklet), 

legalább a tevékenység megkezdése előtt 5 nappal. A nyomtatványhoz csatolni kell a pénzkezeléssel 

megbízott személy nyilatkozatát (3. számú melléklet). A fenti nyomtatványokat a gazdasági 

főigazgatónak kell elküldeni, a kancellár tájékoztatása mellett. 

 

4. A pénz kezelésével megbízott dolgozókat a megbízó szervezeti egység vezetőjének tájékoztatnia kell a 

pénzkezeléssel, elszámolással kapcsolatos pénzügyi és a jelen Szabályzatban foglalt ügyviteli 

szabályokról.  

 

5. Állandó bevételt beszedő pénzkezelő hely és ellátmánykezelő pénzkezelő hely a gazdasági főigazgató 

által írásban engedélyezett helyen és feltételekkel működtethető. Az írásos engedélynek tartalmaznia kell 

az ellátmány összegét is.  

 

6. Ideiglenes, bevételt beszedő pénzkezelő hely működését, a tevékenység megkezdése előtt minimum 5 

nappal beadott írásos kérelemre a gazdasági főigazgató engedélyezheti.  

 

7. A pénzkezelő helyek aktuális nyilvántartását a bizonylatfelelős vezeti. 

 

A pénztárak és pénzkezelő helyek biztonsági követelményei 

 

A pénztárak védelme, a készpénz, egyéb értékek biztonságos kezelésének, tárolásának követelményei 

 

1. A védelmi rendszer a házipénztár esetében kiterjed: 

a. a fizikai védelemre, 

b. az adatok védelmére, 

c. a személy védelmére, 

d. a pénzforgalom szabályszerűségére. 

 

2. A pénztárhelyiség védelmi rendszerének kialakításakor, és működése során figyelembe kell venni: 

a. a biztosító társaság biztosítási szabályzatában, szerződésében foglalt (rablás, betörés, 

pénzszállítás, vásárlásra felvett pénzkezelés) előírásait, 

b. hogy a pénztárhelyiség jól megközelíthető helyen legyen és  

c. a pénztárhelyiségben csak az ott dolgozók tartózkodhatnak,  

d. a pénzforgalom pénztárablakon keresztül bonyolódjon. 

 

3. A pénztáraknak a következő biztonságtechnikai követelményrendszernek kell megfelelniük: 

a. a pénztárak olyan elhelyezéséről szükséges gondoskodni, hogy abban a pénz- és értékkezelés 

biztonsága a lehető legnagyobb legyen, 

b. legyen felszerelve lehetőleg olyan riasztórendszerrel, amely szolgáltató riasztásra kivonuló 

szolgálattal rendelkezik,  

c. a riasztó védje a kifizető ablakot is, 

d. legyen pánikriasztóval, tűzjelzővel, távjelzővel ellátva,  

e. ne legyen nyitható a bejárati ajtó kívülről kilinccsel,  

f. a bejárati kulcs mágneszáras, vagy olyan megoldású, ami másolható kulccsal nem nyitható,  
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i. az 1. 2. 3. sz. pénztárhelyiségeket  és a Mag Kórházba kihelyezett pénztárakat vasráccsal, 

biztonsági kétzáras betörésbiztos-zárral, a Magyar Biztosító Intézetek Szövetsége 

(továbbiakban: MABISZ) szabványának megfelelően kell kiépíteni, berendezni, 

g. legyen minden nyílászáró ráccsal fedett, és a riasztórendszerbe bekötött,  

h. a pénztárban levő készpénz tűz- és betörés elleni védelemmel legyen biztosított. 

 

4. Riasztóberendezéssel, vasráccsal, biztonsági zárral ellátott külön helyiségben, ezen belül pedig 

páncélszekrényben kell megoldani a készpénz kezelését és őrzését. 

 

5. A riasztóberendezés használatáról a pénztárost, a pénztáros helyettesét megfelelő oktatásban kell 

részesíteni. A riasztóberendezések kezelési utasítását be kell tartani, a szabályos működést naponta 

ellenőrizni kell. 

 

6. A bevételt beszedő állandó pénzkezelő helyek és az állandó ellátmánykezelő helyek biztonságtechnikai 

követelményrendszere:  

 

a. a pénzkezelő helyet biztonsági zárral ellátott irodahelyiségben kell elhelyezni,  

b. a bevételt és az esetleges ellátmányt vaskazettában, a vaskazettát lemezszekrényben kell tárolni. 

7. Az ideiglenes pénzkezelő helyeken a pénzt vaskazettában kell gyűjteni. Összeghatártól függetlenül az 

összeget a nap végeztével be kell fizetni a bevétel jellegének megfelelő egyetemi kincstári számlára, 

amennyiben hétvégen történik a pénzbeszedés, az összeget a következő hét első munkanapján szükséges 

befizetni a bevétel jellegének megfelelő egyetemi kincstári számlára. 

 

8. A pénztárak biztonságos elhelyezéséért a felelősek: 

 

a. a gazdasági főigazgató 

b. a Klinikai Központ,  illetve az érintett kar gazdálkodásért felelős vezetője, 

c. a Védelmi és Szállítási  Iroda vezetője (rendészeti vezető). 

 

9. A pénztárhelyiségben a feladat elvégzésének az idejére csak a pénztáros (pénztárosok) 

tartózkodhat(nak), rajtuk kívül eseti jelleggel a kancellár által felhatalmazott személy. 

 

10. Jelen Szabályzatban kapott felhatalmazással beléphet a rektor, a kancellár, a gazdasági főigazgató, a 

Pénzügyi irodavezető, a pénztárellenőr, a rendészeti vezető, a kihelyezett egységekben az érintett 

szervezeti egység (dékán, intézet) vezetője, vagy helyettesük. 

 

11. Ha elkerülhetetlen okból (például karbantartás, hibaelhárítás) idegen személy tartózkodik a pénztárban, 

illetve az állandó bevételt kezelő, kiadást teljesítő pénzkezelő helyen, akkor a pénzt a lemezszekrénybe, 

páncélszekrénybe el kell zárni. Ameddig az idegen a helyiségben tartózkodik, a pénztároson kívül az 

Egyetem még egy - a közvetlen felettes által felhatalmazott - alkalmazottjának jelen kell lennie, kivéve 

az Egyetem rendészeti szabályzata által meghatározott esetekben a rendész eljárása során. 

 

12. Ha a pénzkezelő a pénzkezelő helyet bármilyen okból elhagyja, a pénzt a biztonsági előírásoknak 

megfelelő pénztárolóba (páncélszekrény, lemezszekrény, vaskazetta) el kell zárni, és a helyiséget is 

kulcsra kell zárni. Ilyen esetekben a helyiség kulcsát a pénzkezelőnek vagy magánál kell tartania, vagy 

le kell adnia a kijelölt tároló helyre. 
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13. A belépésre jogosultak nyilvántartására vezetendő füzetbe be kell jegyezni a belépés időpontját, célját, 

kilépés idejét. A pénztáros, illetve a belépő kézjegyével igazolja a be- és kilépés bejegyzést. 

 

14. A pénztárakban és az állandó bevételt kezelő, kiadást teljesítő pénzkezelő helyeken található készpénz 

és egyéb értékek összetétele:  

a. pénzintézettől ellátmányként vagy kártyával felvett összeg,  

b. visszafizetett összegek,  

c. pénztári befizetések,  

d. értékpapírok,  

e. letétek.  

15. Idegen pénzeket, értékeket csak a gazdasági főigazgató külön engedélyével lehet tárolni, elkülönítve a 

saját pénzkészlettől. 

16. A letétek elhelyezéséről jegyzőkönyvet kell felvenni, és biztosítani kell egyedi nyilvántartásukat. A 

letéteket a saját pénztől és értékektől elkülönítetten kell tárolni. A letéti nyilvántartás tartalma:  

a.  a letét keletkezésének időpontja,  

b. a letevő neve, címe,  

c.  a letét megnevezése, készpénz esetén összege, címletjegyzéke,  

d.  a letét jogcíme és letéti jegyzőkönyv iktatószáma,  

e. a kiadás időpontja,  

f. a kiadást elrendelő rendelkezés iktatószáma,  

g. az átvevő neve és címe,  

h. az átvevő aláírása.  

 

17. A pénzkezelő helyekre befizetett összegek a kiadások fedezetére nem használhatók fel.  

 

18. A pénztáros csak valódi és forgalomban lévő pénzt fogadhat el a befizetőktől és kifizetést is csak így 

teljesíthet. 

a. Valódinak és forgalomképesnek minősül az a forgalmi bankjegy, illetve pénzérme, amely a 

forgalomba hozatalkor az MNB által a Magyar Közlönyben közzétett hirdetményben foglalt 

leírásnak megfelel. 

b. Bankjegy esetében forgalomképesnek tekintendő az a valódi bankjegy, amely a mechanikai 

hibáktól mentes. 

c. A pénzvalódiság vizsgálatára a pénztáros UV lámpát köteles használni. 
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d. Pénzérme esetében nem tekintendő forgalomképesnek a megcsonkított (átlyukasztott), súlyában 

jelentősen megfogyott, nehezen felismerhető, vagy valamilyen módon meghamisított forgalmi 

pénzérme. 

e. Nem fogadható el hiányos, sérült, szakadt bankjegy, kivéve, ha teljes értékben beváltható 

(befizethető). 

 

19. A pénztáros hamis vagy annak látszó bankjegyeket, érméket nem fogadhat el, azt átvételi elismervény 

ellenében vissza kell tartania. A befizetővel tisztázni a hamisnak látszó bankjegy vagy érme eredetét. Az 

ilyen eseményről jegyzőkönyvet a 4. számú melléklet szerint kell készíteni, amelynek tartalmazni kell:  

a. a befizető nevét, címét, 

b. személyi igazolványának számát, vagy személyi azonosító számát, vagy az ezeket helyettesítő 

azonosításra alkalmas vezetői engedély, útlevél számát. 

 

Ezzel egyidejűleg az eseményről a gazdasági főigazgató, illetve a rendőrséget értesíteni kell. A 

jegyzőkönyvet a befizetővel alá kell íratni. Az aláírás megtagadása esetén annak tényét a 

jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. A jegyzőkönyv egy példányát át kell adni a rendőrség jelenlévő 

megbízottjának a hamisgyanús pénzzel együtt a Magyar Nemzeti Banknak történő beszolgáltatás 

céljából. Az intézkedést a pénztárjelentésben is fel kell tüntetni. 

 

20. A pénztáros ki és befizetéseket csak a pénztári órák alatt és zárt ajtó mögött – fizetőablakon keresztül – 

teljesíthet. 

 

21. A pénztárhelyiség elhagyása esetén a fizetőablakot és a pénztárhelyiséget köteles a pénztáros bezárni, a 

riasztóberendezést megfelelően kezelni. 

 

 

Pénztári nyitvatartás rendje 

 

 

1. 1. 2. és 4. számú pénztárak pénztári nyitvatartási órái: hétfő, kedd, szerda, csütörtök:  9:00-13:30 óra és 

péntek 9-12 óra.  

 

2. A Mag Kórház (5. számú) és II. Kórház Kálvária sgt.-i (6. számú) „betegpénztárának”, mint 

pénzbegyűjtő helyek pénztári óráit a Klinikai Központ szabályozza, figyelemmel a befizetési 

lehetőségre és a pénzelszállítás rendjére. 

 

3. A Mezőgazdasági Kar 3. számú pénztárának pénztári nyitvatartási órái: hétfő, kedd, szerda, csütörtök, 

péntek: 8:30- 11:30 óra. 

 

4. A pénztárak ajtaján vagy más jól látható helyen fel kell tüntetni a pénztár nyitvatartási rendjét. A 

nyitvatartási rendet a pénztárakban érintett szervezeti egység vezetője véleményének kikérésével a 

gazdasági főigazgató határozza meg. 
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Pénztárak rendkívüli nyitására vonatkozó előírás 

 

1. A pénztárakat tartalék kulcsokkal csak bizottságilag lehet felnyitni. A bizottságban az alábbi személyek 

jelenléte szükséges: 

a. pénztáros helyettese, 

b. pénztárellenőr, 

c. biztonsági munkatárs, 

d. a távollévő pénztáros képviseletében közvetlen munkahelyi felettese.  

 

2. A bizottsági nyitás után rovancsolás szükséges. Amennyiben a pénzkészletben eltérés nincs, a pénztár 

kinyitható, üzembe helyezhető.  A pénztárellenőrnek eltérés esetén értékhatártól függetlenül értesítési 

kötelezettsége van a szervezeti egység vezetője felé. Ha kisebb, -1000 Ft alatti - eltérést találnak, a 

gazdasági főigazgatót, nagyobb eltérés vagy bűncselekmény gyanúja esetén a kancellárt és a 

rendőrséget is értesítenie kell a pénztárellenőrnek. A helyszíni szemle megtételéig a pénztár nem 

nyitható ki.   

 

A kulcsok kezelése és nyilvántartása 

 

1. A 2. és 3. sz. pénztárak esetében a házipénztár keretének megfelelően a pénzkészlet biztonságos őrzését 

a MABISZ előírásainak megfelelően kiépített helyiségben is kétzáras betörésbiztos páncélszekrényben 

kell biztosítani. A két-két kulcsból egy-egy kulcsot, elismervény ellenében, a pénztáros kap meg és őriz. 

A kulcsok másodpéldányát az eredeti kulcsot kezelő és pénztárellenőr által lezárt borítékban, mások 

által hozzá nem férhető helyen és módon a Védelmi és Szállítási Iroda vezetőjének páncélszekrényében 

tartozik őrizni vagy őriztetni, melyhez kulcsnyilvántartás is melléklendő. Ezen páncélszekrény, széf 

kulcsát a Gazdasági Főigazgatóság Titkárságán kell elhelyezni kulcstároló dobozban.   

 

2. A kulcstároló dobozt minimum két személy (például Védelmi és Szállítási Iroda munkatársa és 

pénztárellenőr) veheti fel, ha rendkívüli esemény történt és a pénztárt a tartalék kulcsokkal kell 

felnyitni.  

 

3. Ha a helyiség, vagy a páncélszekrény kulcsa elveszett, eltört, vagy a zár elromlott, azt a pénztáros 

(pénztárosok) azonnal köteles jelenteni a Védelmi és Szállítási Iroda vezetőjének, aki az eset 

körülményeihez képest a további szükséges intézkedést megteszi.  

 

4. A pénztárkulcsokról a pénztáros olyan nyilvántartást köteles vezetni az 5. számú melléklet szerint, 

amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a kulcs mikor, milyen alkalommal, meddig és kinél volt. 

 

5. Az elveszett megrongálódott kulcsokról a Pénzügyi Iroda vezetőjét haladéktalanul tájékoztatni kell. A 

szükséges intézkedés megtétele a pénztáros, pénzkezelő közvetlen felettesének a feladata. 

 

6. Ha a pénztáros, pénzkezelő betegség vagy más ok miatt munkahelyéről távol marad, a nála levő kulcsot 

leragasztott és a ragasztáson aláírásával ellátott borítékban köteles a helyettesének átadni, a Pénzügyi 

Iroda vezetőjének egyidejű tájékoztatása mellett. Az átadás átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával 

valósul meg. Az adott szekrény, helyiség összes kulcsa egyszerre nem kerülhet ugyanannak a 

személynek a birtokába. 
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A pénzkezelés személyi feltételei, a feladat ellátásának követelményei 

 

Személyi feltételek 

 

1. Pénz- és értékkezeléssel csak pénzkezelési gyakorlattal rendelkező, büntetlen előéletű, erkölcsi 

bizonyítvánnyal rendelkező egyetemi közalkalmazott bízható meg. 

 

2. Pénz- és értékkezelésre, annak ellenőrzésére a következő közalkalmazottak jogosultak: 

a. pénztáros, 

b. pénztárost helyettesítő, 

c. pénztárellenőr. 

 
3. A pénztárosi, pénztáros helyettesi, pénztár ellenőri feladatok ellátására kijelölt dolgozót (dolgozókat) a 

Gazdasági főigazgató megbízólevéllel látja el.  Megbízása átvételekor  nyilatkoznia kell  arról  is a 

dolgozónak,  hogy  munkaköri  feladatait,  a  Pénzkezelési Szabályzat előírásait megismerte és azokat 

betartja, ezen nyilatkozatát a jelen Szabályzat módosulásakor köteles megújítani. A megbízólevelet a 

pénztáros(ok) is köteles(ek) megőrizni. 

 
4. Nem lehet pénztáros (pénztáros helyettese) olyan dolgozó, akinek a munkaköre a pénztárosi 

munkakörrel összeférhetetlen: 

a. utalványozási, 

b. ellenjegyzési,  

c. érvényesítési, igazolási vagy 

d. ellenőrzési joggal megbízott dolgozó, 

e. illetve azok közeli hozzátartozója. 

 
5. Két személy egy időpontban közösen ugyanazt a pénztárt még kivételesen sem kezelheti. 

 
6. Az 1., 2., 4., 5. és 6. számú pénztár esetében a pénztáros távolléte esetén a Klinikai Központ vezetője, a 

3. sz. pénztárnál a dékáni hivatal vezetője köteles gondoskodni megfelelő helyettesről, úgy, hogy 

fennakadás ne következzen be.  

 
7. Az ellátmányos rendszerben működő szervezeti egységeknél és a pénzbegyűjtő helyeken a 

pénzkezeléssel megbízott dolgozó helyettesítéséről az érintett kar, intézet vezetője általános jelleggel 

munkaköri leírásban, ennek hiányában eseti írásba foglalt megbízással gondoskodjon a pénztáros 

helyettesítéséről. 
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 A pénztáros feladata, felelőssége 

 

1. A pénztáros és más értéket kezelő munkavállaló anyagi felelőssége: 

a. A pénztárat a pénztáros (ok) önállóan, teljes anyagi felelősséggel kezeli(k). Erről a 6. számú 

melléklet szerint felelősségvállaló nyilatkozatot kell adnia. A felelősségvállalásról, a feladatok 

megismeréséről szóló nyilatkozatot a munkaköri leíráshoz kell csatolni.  

b. A terminálokat kezelő(k) ugyancsak köteles(ek) a 6. számú melléklet szerinti  felelősségvállaló 

nyilatkozat adására. 

 

2. A pénztáros pénzkezelési feladatai: 

a. készpénzszükséglet felmérése, 

b. készpénz igénylése, szükséges nyomtatványok kitöltése,  

c. készpénz kihozatala, átvétele, 

d. a pénztárban tartott pénz szabályszerű kezelése, megőrzése, 

e. pénzkezelő helyen tartott esetleges egyéb értékek kezelése, megőrzése, 

f. a szigorú számadású bizonylatok kezelése, megőrzése, elszámolás a bizonylatokkal, 

g. pénztárzárlat elkészítése, 

h. a pénztárral kapcsolatos nyilvántartások és elszámolások szabályszerű vezetése, 

i. a bizonylati fegyelem betartása. 

 
3. A pénztáros a felsorolt teendőkön kívül egyéb kiegészítő feladatok ellátásával is megbízható. A 

pénztáros (pénztárosok) egyéb teendőit úgy kell meghatározni, hogy a pénztárosi munkát 

maradéktalanul és hiba nélkül el tudja végezni, betartva az összeférhetetlenségi szabályokat. A 

pénzkezeléssel kapcsolatos és az egyéb feladatokat a pénztáros munkaköri leírásában szükséges 

részletezni. 

 

4. Főpénztáros feladata: 

i. készpénzigény előzetes bejelentése „Készpénzfelvételi igény bejelentési bizonylaton” a 

számlavezető Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságának, 

ii. a készpénzfelvételi utalvány kitöltése, 

iii. címletjegyzék elkészítése, 

iv. a készpénzfelvételi  utalványok szigorú számadású bizonylatokra vonatkozó szabályok 

szerinti nyilvántartásának naprakész vezetése. 

 

5. Pénztáros (pénztárosok) ügyviteli feladata: 

a. Számítógépes rendszerben az alábbi alapbizonylatok elkészítése: 
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i. pénztárbevételi bizonylat, 

ii. pénztárkiadási bizonylat, 

iii. pénztárjelentés (pénztári napló), 

iv. a forgalom számítógépre vitelével (bevétel-kiadás) rögzítése, a napi záró egyenleg 

megállapítása.  

 
6. Ha a pénztáros a munkahelyét a pénztári órák alatt akár rövid időre is elhagyja, köteles a pénzt elzárni, a 

pénztár ablakát, valamint az ajtót is bezárni.  

 

Pénztáros helyettesének feladata, felelőssége 

 

1. A pénztáros helyettese feladatait a munkaköri leírásban foglaltak szerint köteles maradéktalanul ellátni, 

a pénztáros helyettesítésekor feladatai a pénztáros munkaköri feladataival azonosak. 

 

2. A pénztáros helyettesét teljes anyagi felelősség terheli az általa kezelt pénz és egyéb értékek 

vonatkozásában azon időszakon belül, amikor a pénztárat kezeli. Felelősségi nyilatkozatot (6. számú 

melléklet) kell tennie, melyet a személyi anyagában kell őrizni. 

 

 

Az ellátmányos pénzkezelő feladatai 

 

1. Az önálló pénztárral nem rendelkező kari ügyintéző: 

a. a naponta beérkező leigazolt, témaszámmal ellátott pénztári kifizetést érintő alapbizonylatokat 

i. alaki, 

ii. tartalmi, 

iii. számszaki szempontból köteles ellenőrizni, 

b. az aláírások meglétéről gondoskodni, további feladata 

c. a számlák felvezetése a rovat-elszámolási ívre, alap- és ÁFA, valamint ezek együttes összege 

bontásban. 

 
2. A felvezetett számlákat összesíti, a kimutatást szignálja, majd aláíratja az érintett témaszám 

kötelezettségvállalójával és a pénzügyi ellenjegyzővel. Az elszámolások alapja a vásárláskor kapott, az 

Egyetem nevére kiállított számla.   

 

3. Kiskassza pénzkezelője a felvett ellátmányból a kar, tanszék napi működéséhez elengedhetetlenül 

szükséges kis összegű készpénzes kifizetéseket (például posta) teljesíti a kifizetési értékhatár és jogcím 

betartásával. 
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4. Alaki ellenőrzés során a számlán az Áfa tv. 169. §-ában előírt adatok meglétét, helyességét kell 

vizsgálnia.  

 

5. A tartalmi ellenőrzésnek a mennyiségi, minőségi árazás helyességére kell irányulnia. 

 
6. Minden bizonylatot tételesen ellenőrizni kell. Amennyiben a számla számszaki ellenőrzésekor kiderül, 

hogy a számla tévesen vagy hiányosan van kitöltve, vagy nem szabályszerűen javított, nem szabad 

elfogadni, vissza kell küldeni hiánypótlásra. Csak ellenőrzött és igazolt számla kerülhet iktatásra, 

teljesítésre. Két hónapnál régebbi számlákat csak kivételes indok esetén a Pénzügyi Iroda vezetőjének 

engedélyezésével (aláírásával) lehet elszámolni. 

 

7. Nem lehet pénzkezelő, aki utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítési joggal van megbízva, aki a 

pénzkezeléssel kapcsolatos közvetlen ügyintézői tevékenységet lát el, illetve ha a pénzkezelés 

ellenőrzésével megbízott dolgozóval, és/vagy az utalványozóval közeli hozzátartozói viszonyban van. 

 

A pénztárellenőr feladata 

 

1. Főállású, illetve kapcsolt feladatot ellátó pénztárellenőrt a gazdasági főigazgató bízza meg, Pénzügyi 

irodavezető javaslatára.  A megbízásnak tartalmaznia kell, mely pénztárak, pénzkezelő helyek 

ellenőrzését végezheti, illetve kell végeznie.  

 

2. Pénztárellenőrök feladata (valamennyi pénztárnál, pénzkezelő helyen): 

a. a bizonylatok alaki, tartalmi ellenőrzése,  

b. a pénzmozgásokat dokumentáló bizonylatok meglétének ellenőrzése, 

c.  a pénztárnapló (pénztárjelentés) helyességének és a kimutatott pénzkészlet meglétének 

ellenőrzése, a záró egyenleggel való egyezőség ellenőrzése, 

d. annak ellenőrzése, hogy a kihelyezett pénzkezelő, pénzátvételre feljogosított egységekben 

betartják-e a szabályokat.  

 

3. A bizonylatok alaki és tartalmi ellenőrzése során az ellenőrnek egyrészt meg kell vizsgálnia az 

alapbizonylatot abból a szempontból, hogy a jogszabályoknak, illetve az Egyetem szabályzatainak 

megfelel-e, azaz: 

a. illetékes egység állította-e ki a bizonylatot, 

b. érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés megtörtént-e, 

c. aláírásra jogosultak írták-e alá, 

d. a szükséges mellékletek megvannak-e, 

e. számítások helyesek-e, 

f. az alapbizonylatok adatai és a pénztárbizonylat adatai megegyeznek-e. 
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4. A pénztárellenőr kézjegyével köteles ellátni az ellenőrzött okmányokat, a bevételi, kiadási 

pénztárbizonylatokat, azok mellékleteit és a pénztárjelentést.  

 

5. Legalább évenként, a pénzkezelő helyeken is, váratlan időpontban a pénztárellenőrnek ellenőrzést kell 

tartania biztonsági, pénzügyi munkatárs bevonásával.  

 

6. Ha a pénztárellenőr a pénztár, illetve a pénz kezelésével  kapcsolatban  mulasztást, szabálytalanságot  

talál,  tapasztal,  erről  jegyzőkönyvet  köteles  felvenni,  amelyet  a pénztáros, pénztárosok is aláírnak 

és a jegyzőkönyvet továbbítja a gazdasági főigazgatónak. A pénztárellenőrnek ellenőrzéseit mindig 

írásba kell foglalnia (7. számú melléklet), le kell írnia megállapításait, esetleg javaslatait. 

 

Az utalványozók és érvényesítők köre és feladataik 

 

Az utalványozásra és érvényesítésre vonatkozó részletes szabályozást az Egyetem Kötelezettségvállalási 

Szabályzata tartalmazza. 

 

 

A pénztár, illetve a pénzkezelő helyek ellenőrzésekor követendő eljárás 

 

1. A pénztár, illetve a pénzkezelő helyek ellenőrzésének a formái: 

a. A pénzkészlet meglepetésszerű helyszíni ellenőrzése (rovancsolás). 

b. A napi, záráskori ellenőrzés a kijelölt pénztárban, illetve pénzkezelő helyen rovancsoláskor: 

i. az összes bizonylat a pénztárjelentésre bevezetésre került-e, 

ii. megegyezik-e a jelentés a bizonylatok adataival, 

iii. a készpénzkészlet megegyezik-e a pénztárjelentés záró egyenlegével, 

iv. idegen pénzeszköz van-e a pénztárban, 

v. betartották-e a pénztári keretet, 

vi. betartották-e az elszámolási határidőket. 

c. Munkafolyamatba épített rendszeres ellenőrzés 

i. érvényesítés, utalványozás ellenjegyzés ellenőrzése,  

ii.  pénzkezelő önellenőrzése,  

iii. alkalmazott gazdasági szoftverrel történő ellenőrzés.  

d. Vezetői ellenőrzés (a pénzkezelő hely rendjének, szabályszerű működésének ellenőrzése) 

e. Utólagos ellenőrzés (a pénzkezelő helyre befizetett és a pénzkezelő hely által kifizetett összegek 

bizonylatainak, a pénzkezelő hely nyilvántartásainak utólagos ellenőrzése. 

 

2. Az ellenőrzés szervezeti rendszere:  

a. A pénztárellenőr köteles a folyamatos ellenőrzésen túl legalább havi egy alkalommal 

rovancsolás eredményéről jegyzőkönyvet felvenni. Ezeknél a pénzkezelő helyeknél a vezetői 

ellenőrzés a szervezeti egység vezetőjének, vagy az általa kijelölt személynek a feladata.  

b. Az állandó bevételt beszedő pénzkezelő helyeknél a vezetői ellenőrzést a szervezeti egység 

vezetője, vagy az általa kijelölt vezető végzi, aki köteles legalább évente két alkalommal 

meggyőződni arról, hogy a bevételek, szigorú számadású nyomtatványok kezelése a 

szabályzatban foglaltaknak megfelel. Az ellenőrzés során rovancsolást is kell tartani.  

c. A szervezeti egység vezetője az állandó pénzbeszedő helyen köteles a rovancs során felvett 

Jegyzőkönyvről másolatot küldeni a Pénzügyi Iroda munkatársának.  
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d. A szervezeti egység vezetője köteles az általa pénzkezeléssel megbízott személy változása esetén 

a Pénzügyi Irodának elküldeni a kitöltött, aláírt Megbízás és Nyilatkozat nyomtatványt az új 

pénzkezelő és helyettese személyére vonatkozóan.  

e. Ha a pénzkezelési feladatok ellenőrzése során bármilyen hiányosság merül fel, az ellenőr köteles 

azonnal a szervezeti egység vezetőjét is írásban tájékoztatni. 

f. A Pénzügyi Iroda vezetője, illetve az általa kijelölt személyek a pénztárakban legalább évente 

két alkalommal rovancsolást végeznek.  

 

 

 A házipénztáron kívüli pénzkezelés sajátos szabályai, az elszámolás rendje 

 

Kiskassza-rendszer (ellátmányos pénztárak) működésének sajátosságai 

 

1. Az állandó készpénzállományban részesülő egységek kötelesek a rendelkezésükre bocsátott készpénzt 

biztonságosan őrizni: 

a. 200.000  Ft összeghatárig vaskazettában elzárva, biztonsági zárral ellátott helyiségben, 

b. 200.000 Ft összeg felett csak a MABISZ által elfogadott páncélszekrényben biztonsági zárral 

felszerelt helyiségben lehet készpénzt tárolni. 

 

2. Készpénztárolásra kijelölt helyiségeket (pontos cím, emelet, szobaszám), illetve a pénzkezeléssel 

megbízott dolgozók nevét és telefonos elérhetőségét a Védelmi és Szállítási Iroda részére írásban meg 

kell küldeni.  A biztonságos helyiség kialakításához a Védelmi és Szállítási Iroda szakembereit be kell 

vonni. 

 

3. A kiskasszát kezelő személy anyagilag a teljes ellátmányért felelős (6. számú melléklet.) A nyilatkozatot 

három példányban kell kiállítani, első, eredeti példányt a Pénzügyi Irodára kell beküldeni, második 

példányt ahhoz a karhoz, ahol kezeli a pénzt, harmadik példány a kiskasszát kezelő példánya. 

 

4.  A kiskasszát kezelő személy feladata: 

a. a készpénz kezelése, 

b. megőrzése, 

c. rovatelszámolási ív összesítése, vezetése,  

d. a számlák alaki, tartalmi, számviteli ellenőrzése. 

 

5. Készpénzigénylés a 9. számú melléklet szerint történhet, melynek maximális összege 15.000 Ft vagy a 

dokumentált ténylegesen szükséges kifizetések összege. A nyomtatványt két példányban kell kiállítani: 

az első (eredeti) példányt a Pénzügyi Iroda munkatársához kell beküldeni számfejtés céljából, a második 

(másolati) példány az igénylőnél marad. 

 

6. A kiadásokról rovatelszámolási ívet (C.318-36.r.sz. nyomtatványon), vagy ennek megfelelő adattartalmú 

kézi jegyzék elszámoló lapot kell készíteni.  

 

Fizetőbeteg pénztárak működési rendje 

 

1. A Klinikai Központ területén kialakított pénztárhelyiségben történnek a fizető betegek és egyéb 

befizetésre kötelezettek készpénzzel, illetve bankkártyával történő befizetései. 
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2. A Mag Kórház fizetőbeteg pénztár nyitva tartása:  hétfőtől péntekig 06-22 óráig, 2x8 órás 

munkarendváltással, szombat, vasárnap ünnepnap 08-20 óráig. A pénztár nyitva tartása utáni időben a 

Mag Kórház biztonsági szolgálata végzi a pénz begyűjtését. A Védelmi és Szállítási Iroda Biztonsági 

Szolgálat az általa számla ellenében átvett pénzt a pénztár kinyitását követően köteles a pénztárba 

befizetni. A Védelmi és Szállítási Iroda Biztonsági Szolgálat tagjai kötelesek felelősségvállalási 

nyilatkozatot (6. számú melléklet) kitölteni. 

 

3. A II. Kórház Kálvária sugárúti fizetőbeteg pénztárainak nyitva tartása:  hétfőtől csütörtökig 8-15 óráig, 

pénteken 8-13 óráig. A pénztárhelyiségekben kártyaolvasó és számítógépes készpénzfizetési számla 

kiállítására, pénztárkönyv vezetésére alkalmas program működik. Az ezzel megbízott, kinevezett 

személyek beosztott munkarendjük ideje alatt önállóan végzik az alábbi feladatokat: 

a. A főállású pénztárosok és pénztárhelyettesek névre szóló váltópénzzel rendelkeznek. 

b. Személyre szóló jelszóval dolgoznak a gazdálkodási ügyviteli rendszerben, önálló 

pénztárvezetéssel. 

c. A beteg által 2 példányban átadott, a MedSolution Kórház Informatikai rendszerből kinyert 

„Elszámolási bizonylaton” szereplő „fizetendő összeget” át kell venni a betegtől. A kerekítés 

szabályai szerint átvett összegről kell kiállítani a számlát (4 példányban), az erre  vonatkozó 

program  leírás  alapján,  majd  kiállítani  a  bevételi pénztárbizonylatot. A számla eredeti 

példányát, az elszámolási bizonylatot és a beteg által aláírt 2. példány pénztárbevételi 

bizonylatot a beteg részére át kell adni. Az átvétel igazolására a pénztárnál maradó számla 

másodpéldányt a beteggel alá kell íratni.   

d. A készpénzben teljesített befizetéseket a kihelyezett pénztár pénztárosa köteles a Védelmi és 

Szállítási Iroda igénybevételével az Egyetem előirányzat-felhasználási keretszámlájára befizetni 

kiadási pénztárbizonylat kiállításával. A kiállított számlák a pénztárbizonylat mellékletei.  

e. Kártyás fizetés esetén a kártyaleolvasó által kiadott bizonylatot, a vevő példányát, az eredeti 

számlát és elszámolási bizonylatot kell átadni a betegnek.  Az átvételt a betegnek aláírásával 

dokumentálni kell az Egyetem példányán. 

f. A műszak végén a napi bevételi forgalomról kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani kincstári 

befizetés címen, majd el kell végezni a pénztárzárást a program leírás alapján. 

g. Zárás után a megfelelő menüpontból ki kell nyomtatni a számlalistát, amely alapján meg kell 

állapítani, hogy az abban szereplő valamennyi készpénzfizetési számla szerepel-e a napi 

pénztárjelentés bevételeként.  

h. A napi bevételt az összeg címletjegyzékével együtt roncsolásmentesen nem bontható, gyárilag 

sorszámozott műanyag értékszállító zsákban kell elhelyezni. Műszak végén a bevételt 

tartalmazó zsákot és a pénztári vaskazettát az erre rendszeresített átadás-átvételi nyomtatványon 

a pénztáros átadja a Szállítási és Védelmi Iroda diszpécserének. A zsák és a pénzkazetta 

átadásáról az átadás-átvételi nyomtatványt külön-külön kell kitölteni.  Az átvett zsákot és 

pénzkazettát a Szállítási és Védelmi Iroda diszpécsere páncélszekrénybe zárja és gondoskodik a 

kulcs őrzéséről. Az őrzött érték és a páncélszekrény kulcsa a diszpécserek műszakváltásakor  az 

előzőekben említett módon tételes átadásra kerül.  A következő műszak pénztárosa szintén ezen 

a nyomtatványon veszi át a kazettát műszakkezdéskor . A  bevételt tartalmazó zsákok  

elszállítása a Védelmi és Szállítási Iroda Biztonsági Szolgálat dolgozóinak feladata. A szállítást 

megelőzően az átadás-átvétel írásban, aláírásokkal igazoltan történik. A bevétel elszállítása 

munkanapokon 12 óráig, munkaszüneti napok esetén a munkaszüneti napot követő  első 

munkanapon történik. A II. Kórház területén működő pénztár esetében telefonon történő 

bejelentés alapján szállítják el a bevételt.  

i. A váltópénz összegének munkakezdés előtt mindig rendelkezésre kell állnia, amelynek 

tárolására minden személy önálló kazettát kap, 2 db kulccsal, 1 kulcs a pénztárosnál marad, a 

másik kulcsot a Védelmi és Szállítási Iroda páncélszekrényében kell lezárt borítékban 

elhelyezni. 
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j. A számla 2. példányát, az eredeti bevételi pénztárbizonylattal és a pénztárjelentés eredeti 

példányával együtt a Pénzügyi Irodára kell eljuttatni, a 3. példányt a bevételi 

pénztárbizonylattal együtt egy erre rendszeresített dossziéba kell lefűzni, továbbá amennyiben 

releváns, egy másolati példány az elszámolási bizonylattal együtt az Egészségbiztosítási 

Igazgatóság számára szükséges eljuttatni, a sorszám folyamatos ellenőrzésének biztosítására. 

k. A pénztárhelyiségekben lezárt, aláírt borítékban egy üres számlatömböt (B.13-374/a) kell 

elhelyezni, amelyet csak akkor lehet használni, ha rendszerhiba miatt nem működik a 

számítógép vagy a gazdálkodási rendszer. 

l. Bármely, biztonsággal kapcsolatos rendellenesség esetén az éjjel-nappal készenlétben lévő 

biztonsági osztályt kell értesíteni.  

m. A fizető beteg pénztárak fenti működési rendjében szabályozott eljárás alkalmazása során 

betartandók az Egyetem Pénzkezelési Szabályzatában, a kártyás fizetési rendre vonatkozó banki 

szabályozásban és megállapodásban foglaltak – különös tekintettel a biztonsági és felelősségi 

rendre.  

 

Pénzbegyűjtő helyek feladatai 

 

1. Az állandó bevételt beszedő, pénzbegyűjtő helyeken a befizetésekről szigorú számadású 

nyomtatványként kezelt számlát (B.13-374/a), illetve nyugtát (B.15-40/V) kell kiállítani.  Ha a saját 

bevétel meghaladja a 200.000 Ft-ot, akkor azt a Védelmi és Szállítási Iroda Biztonsági Szolgálat 

igénybevételével az Egyetem előirányzat-felhasználási keretszámlájára haladéktalanul be kell fizetni. 

Minden hónap utolsó munkanapján (összeghatártól függetlenül) a saját bevétel teljes összegét be kell 

fizetni az Egyetem előirányzat-felhasználási keretszámlájára. 

 

2. A pénzbegyűjtő helyeken a pénzbeszedéssel megbízott személy az e célra szolgáló gyűjtőzsákokba 

betett pénzért és a kísérő bizonylat helyességéért anyagilag a teljes beszedett összeg mértékéig felelős. 

A szállítózsákot átvevő biztonsági személy köteles ellenőrizni a zsákok sértetlenségét. 

 

3. A begyűjtött pénzt a befizetésig, elszállításáig jól zárható, biztonságos helyen kell kezelni.  Éjjel, illetve 

hétvégi időben átvett zsákokat a biztonsági szolgálat központi széfjében kell elhelyezni a kincstári 

átadás időpontjáig. Pénzkezeléssel megbízott személynek is ki kell tölteni a 6. számú melléklet szerinti 

Felelősségvállaló Nyilatkozatot 2 példányban. Az eredeti példány a Pénzügyi Irodára beküldendő, a 

második példány a pénzkezelő példánya. 

 

4. Pénzbegyűjtő helynek minősülnek: 

a. klinikák, 

b. kollégiumok, 

c. jegyzetértékesítő helyek, 

d. füvészkert, 

e. vendégházak, 

f. központi könyvtár, 

g. gépjármű szolgálat, 

h. parkoló automaták, 

i. egyéb minden olyan hely, ahol bármilyen értékesítést végeznek, vagy szolgáltatást nyújtanak. 

 

5. A pénzbegyűjtő helyek tekintetében a 17. számú melléklet szerinti egységek működnek. 
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6. A pénzbegyűjtő helyeknek a pénz átvételekor az adózási előírásoknak megfelelő nyugtát (B.15-40/V) 

vagy számlát (B.13-374/a) kell kiadnia a befizető részére. A számviteli elszámolás részére készített 

összesítőre fel kell vezetni a megfelelő témaszámot, önálló egység és munkahely kódot. Összesítőt kell 

készíteni témaszámonként adóalap, adó és adóval növelt érték bontásban és az összesen értékkel a 

kötelezettségvállaló aláírásával. A Pénzügyi és Számviteli Iroda feladata az ellenőrzés és könyvelés. A 

befizetési bizonylatokra vonatkozó beküldési határidő legkésőbb a hónap vége, de befizetésenként 

azonnal. 

 

7. A Klinikai Központ „B” klinika parkjában két helyen üzemel kezelőszemélyzet nélküli parkoló 

automata berendezés. A két automatánál teljesített parkoló díjak befizetései mentesülnek a nyugtaadási 

kötelezettség az Áfa tv. 167. §-a alapján. A nap folyamán a két automatánál keletkezett bevételről a 

parkoló rendszer éjfélkor automatikusan zárást készít, amelyről a Védelmi és Szállítási Iroda 

munkatársai másnap délután bizonylatot nyomtatnak és a bevételt ürítik. Ürítést követően a bevételt a 

Mag Kórház (265 ágyas klinika) fizetőbeteg pénztárába szállítják, ahol ellenőrzés után a napi bevétel 

kincstári zsákba kerül és a központi széfben őrzik a kincstári átadás időpontjáig. Amennyiben a 

parkolási díj megfizetésekor a vevő részéről számlaigény merül fel, a Gyermekklinika portáján a 

Védelmi és Szállítási Iroda munkatársa a pénzügyileg rendezett kimeneti jegy ellenében 

készpénzfizetési számlát állít ki. A kiállított számla második példányát, a napi zárás és havi zárás 

bizonylatait be kell küldeni a Pénzügyi és Számviteli Irodára bankbizonylathoz való szerelés és 

könyvelés végett. Parkolási díjat az automatáknál csak készpénzben lehet megfizetni. A parkolási rendet 

a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ „B” Klinika parkba történő 

behajtás és parkolás rendje szabályozza. 

 

8. Általános szabály, hogy bármely további parkoló automata üzemeltetése során a fent leírt eljárást kell 

alkalmazni. Ennek alapfeltétele, hogy a parkoló automata feltöltéséhez szükséges készpénz mennyiséget 

„kiadott készpénz előlegként” kell a könyvekben kimutatni, illetve az éves zárás során a mérlegtételek 

között megjeleníteni. 

 

 

Pénztárzárlat, munkaköri átadások rendje, a pénztár átadása a pénztáros távollétében 

 

Pénztárjelentés 

 

1. A pénztáros a pénztári órák befejeztével napi pénztárzárlatot, pénztárjelentést köteles készíteni. A 

pénztárosnak minden pénztári befizetést és kifizetést idősorrendben kell a pénztárjelentésbe 

feljegyeznie. 

 

2. A pénztárjelentést naponta le kell zárni, legalább heti egy alkalommal a pénztárellenőr jelenlétében. A 

pénztárzárás során meg kell állapítani címletenkénti részletezésben a pénztárban levő készpénz-

állományt, meg kell állapítani továbbá a pénztárjelentés alapján a bevételek és kiadások napi 

végösszegét, az előző napi készpénzmaradvány figyelembevételével a pénztár feljegyzései szerinti 

egyenleget. 

 

3. A pénztárjelentés számítógépes program segítségével készül, amely megállapítja a napi 

készpénzkészletet, és ezt a ténylegessel egyeztetni szükséges, az esetleges eltérésről a pénztárellenőr 

által is aláírt jegyzőkönyvet (4/a. sz. melléklet) kell felvenni. A jegyzőkönyv szerinti többletet a 

pénztárba bevételezni, a hiányt pedig a pénztárosnak befizetnie, vagy részére befizetési 

kötelezettségeként előírni szükséges. 
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4. A pénztárjelentés két példányban készül, az első példányt a könyvelés végett a Pénzügyi és Számviteli 

Irodára szükséges átadni, a második példányt a pénztáros őrzi meg. 

 

5. A zárlat során mutatkozó eltérések okait még a megállapítás napján tisztázni kell, illetve, ha az nem 

vezet eredményre, a Pénzügyi Iroda vezetőjét tájékoztatni kell, aki dönt a szükséges intézkedésekről.  

 

6. Év végén valamennyi pénzkezelő a pénzkezelő helyen lévő készpénzt köteles a gazdasági főigazgató 

által írásban közölt időpontig az Egyetem előirányzat-felhasználási keretszámlájára befizetni.  

 

7. December 31-ei fordulónappal a pénzkezelő helyek a pénzkezelő helyen lévő szigorú számadású 

nyomtatványokról, a pénztárak pénzkezelő helyek a pénzkezelő helyen lévő egyéb értékekről kötelesek 

leltárt készíteni, az Egyetem Eszközök és Források Leltárkészítési és Leltározási Szabályzatában 

foglaltak szerint. Az elkészített leltárt a Pénzügyi Iroda vezetőjének szükséges megküldeni. 

 

Pénztárzárlat a házi pénztár átadásakor 

 

1. Ha a pénztárost bármely okból helyettesíteni kell (külön-külön egymást helyettesítik), vagy a pénztáros 

véglegesen távozik, szintén zárlatot kell készíteni, amelynek keretében a pénztári nyilvántartások 

lezárásra kerülnek. 

 

2. A pénztárzárlat után a helyettesítendő, illetve távozó személy által kezelt pénzt, továbbá a bizonylatokat 

és nyilvántartásokat a helyettesnek, az utódnak át kell adni, aki az átvételkor az elszámolások 

helyességéről köteles meggyőződni. 

 

3. A pénztárzárlatnál, valamint az átadásnál 

a. az átadó, 

b. átvevő és 

c. a pénztárellenőr van jelen. 

 

4. Az átadásról, illetve átvételről a pénztárellenőr jegyzőkönyvet vesz fel a 10. számú melléklet szerint. 

 

5. Ha az átadásnál az átadó betegség vagy egyéb ok miatt nem tud jelen lenni, az átadó helyett a közvetlen 

felettesnek kell jelen lennie. 

 

6. A pénztárellenőrnek a napi pénztárzárlat alkalmával a pénztárjelentést és a készpénzállomány meglétét 

ellenőriznie kell. 

 

7. Ha a pénztáros, pénzkezelő betegség vagy más ok miatt munkahelyéről távol marad, a nála levő kulcsot 

leragasztott és a ragasztáson aláírásával ellátott borítékban köteles a Pénzügyi Iroda vezetője vagy az 

általa megjelölt személy részére átadni. Az adott szekrény, helyiség összes kulcsa egyszerre nem 

kerülhet ugyanannak a személynek a birtokába. 
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III. Készpénzkímélő fizetési eszközök 

 

Az Egyetem pénzintézeti számlái 

 

1. Az Egyetem a tevékenységével kapcsolatos pénzforgalmat kincstári pénzintézeti rendszerben a  Magyar 

Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságának (továbbiakban: MÁK) szegedi  egységénél  

megnyitott és vezetett Előirányzat-felhasználási keretszámlán bonyolítja.  

 

2. Az OTP Bank Nyrt.-nél és az MKB Bank Zrt.-nél vezetett számlák a Magyar Államkincstár 

engedélyével, speciális rendeltetésű fizetések lebonyolítására vehetők igénybe. 

 

3. Az Egyetem bankszámláinak és készpénzkímélő fizetési eszközeinek a felsorolását a szabályzat 1. 

számú melléklete tartalmazza.  

 

4. A pénzkezelő helyeken csak a folyamatos működés biztosításához feltétlenül szükséges 

készpénzforgalmat lehet bonyolítani. A bevételek beszedésére, és a felmerülő kiadások teljesítésére 

elsősorban a készpénzkímélő fizetési eszközök, és az Egyetem bankszámlái szolgálnak.  

 

5. Egyetem bankszámláin bonyolított pénzforgalom szabályait az Egyetem Gazdálkodási Szabályzata 

tartalmazza. 

 

6. Az Ávr. 148. §-ában felsorolt kifizetések esetében a Kincstártól készpénz felvétele igényelhető a 

teljesítésre, teljesíthető készpénzben a kifizetés. 

 

7. Készpénzfelvétel az Előirányzat-felhasználási keretszámláról és csak a főpénztár részére történik.  

 

8. Az utalással, illetve a számlák feletti rendelkezési joggal megbízott dolgozók, az Egyetem likviditási 

tervének figyelembevételével készítik el az utalásra szánt tételek listáját. Az összegszerűség 

jóváhagyása után kerülhetnek utalásra a kijelölt tételek. A Pénzügyi iroda nyilvántartást vezet az 

aláírásra, illetve a készpénzfelvételre jogosultak köréről, az alábbi bontás szerint: 

a. Kincstárnál aláírásra jogosultak köre kincstári számlánként, 

b. MKB Bank Zrt.-nél aláírásra jogosultak köre számlánként, 

c. OTP Lakásépítési alap számlákon aláírásra jogosultak  köre számlánként, 

d. Kincstár pénztárában forint készpénzfelvételre jogosultak köre. 

 

Az Egyetem bankkártyái, bankszámlán kívüli fizetőeszközei és azok használata 

 

1. A kincstári kártyaforgalommal kapcsolatos részletes szabályokat és a kincstári kártya használatával és 

alkalmazásával kapcsolatos tudnivalókat a Magyar Államkincstár által kiadott, mindenkor hatályos, a 

Magyar Államkincstár Szabályzata a kincstári kártyaforgalomról tartalmazza.  
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2. A kincstári kártya a készpénzforgalom kímélése érdekében, elsősorban vásárlások ellenértékének 

kiegyenlítésére alkalmazható, de készpénzfelvételi funkciójánál fogva az Egyetem pénzellátási 

igényének kielégítésére is használható. A kincstári kártyák kibocsátója a pályázat útján kiválasztott OTP 

Bank Nyrt, amely a Kincstári Kártyarendszert a Kincstárral közösen üzemelteti. 

 

3. Az Egyetem a készpénzkímélő fizetés céljára a bankszámlákon kívül a fizetőeszközök alábbi típusait 

veheti igénybe:  

a. MasterCard VIP Ezüst, vagy MasterCard VIP Arany kártya, 

b. üzemanyagkártya.  

 

4. A kártyahasználat kizárólag a jogszabályban és jelen Szabályzatban meghatározott célokra, az Egyetem 

érdek- és feladatkörébe tartozó, valamint a tudományos pályázatok támogatási szerződésében, a 

tudományos projektek alapító dokumentumában meghatározott feladatok maradéktalan ellátása 

érdekében lehetséges. A nem rendeltetésszerűen, vagy nem a fenti céloknak megfelelően történő 

kártyahasználatért a birtokost büntetőjogi, fegyelmi és kártérítési felelősség terheli.  

 

Kincstári kártyák  

 

1. Az Egyetem a kincstári kártyák közül VIP kártyákkal rendelkezik, intézményi kártya használata jelenleg 

nincs az Egyetemen. 

 
2. A VIP kártyák használatára vonatkozó szabályozást az Egyetem VIP kártya szabályzata tartalmazza. 

 
Üzemanyagkártya 

 

1. Az üzemanyagkártya az Egyetem tulajdonában álló gépjárművek üzemanyag ellátására használható az 

Egyetemmel jogviszonyban álló nyertes üzemanyag szolgáltató partnernél. A gépkocsivezető 

üzemanyag-ellátását forgalmi rendszámra kiállított kártyával kell biztosítani.  

 

2. Üzemanyagkártya használatára az Egyetem tulajdonában álló gépjárműveket munkakörük alapján 

használó gépkocsivezetők jogosultak.  

 

3. Az üzemanyagkártya átvételekor a kártyahasználók a kártyahasználat szabályairól és a teljes anyagi 

felelősség vállalásáról írásban kötelesek nyilatkozni. A nyilatkozat dokumentálása a Védelmi és 

Szállítási Iroda irodavezető-helyettes felelőssége és feladata.  

 
4. Központosított Közbeszerzés alapján az Egyetem gépjárműveinek üzemanyagkártya kibocsátója, az 

üzemanyagot szolgáltató partner a MOL Nyrt.   

 

5. Rendkívüli esetben (például: kártyahiba, kártyás fizetés ideiglenes leállása) a gépkocsivezetőnek 

lehetősége van készpénzes fizetésre is. Az üzemanyag vásárlásáról számlát szükséges kérni, mellyel a 

pénztárban történik az elszámolás.   
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6. Külföldi kártyahasználat esetén a kártyakibocsátó tulajdonában álló töltőállomáson szükséges az 

üzemanyag vásárlása. Amennyiben az adott országban nincs a kártyakibocsátó tulajdonában álló 

töltőállomás, akkor megengedett a készpénzzel, számla ellenében történő fizetés egyéb töltőállomáson, 

amellyel a kiküldetés során szükséges elszámolni.   

 

7. A kártyakibocsátó kéthetente küldi meg az Egyetem felé az üzemanyagkártya használatához kapcsolódó 

üzemanyagszámlákat.  

 

8. Az üzemanyagkártya igénylése, nyilvántartása, a szükséges egyeztetések elvégzése, továbbá a teljes 

anyagi felelősséget tartalmazó nyilatkozat dokumentálása a Védelmi és Szállítási Iroda irodavezető-

helyettes felelőssége és feladata. A kártyák az érvényességi időszakot követően 5 évig megőrzésre 

kerülnek.  

 

 
9. A Védelmi és Szállítási Iroda az üzemanyagszámlán szereplő üzemanyag mennyiséget egyeztetik a 

menetlevél szerint üzemanyag-vásárlás mennyisével. 

 

10. A Védelmi és Szállítási Iroda által használt „Gépjárműhasználat elszámoló rendszer” programjába 

felvezetésre kerülnek a menetlevél adatai, a tankolt mennyiséggel. A program a felvitt adatok alapján 

meghatározza az elfogyaszthatott üzemanyagot és a tankolt mennyiséget havi bontásban, 

gépjárművenként. Az üzemanyag fogyasztás ellenőrzése a kinyomtatott adatok alapján történik. 

 

11. A gépkocsiknál első ütemben 2015. június 1-jétől és második ütemben 2015. július 1-jétől új, 

csökkentett - A közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek 

üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. 

(IV.1.) Kormányrendeletben meghatározottól kevesebb- norma lett megállapítva, melynek szabályai 

külön, a Védelmi és Szállítási irodavezető által kiadott és a kancellár által jóváhagyott utasításban 

kerülnek meghatározásra. 

 

12. A gépkocsik üzemanyag-fogyasztásának ellenőrzése negyedévente történik a Védelmi és Szállítási 

irodavezető által. 

 

13. A gépjárművek költség kimutatásának készítése, önköltségszámítása évente történik, amit a Védelmi és 

Szállítási Irodavezető a gazdasági főigazgató felé megküld. 

 

14. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében az Egyetem Gépjárművek Üzemeltetési 

és Igénybevételi Szabályzatában foglaltak az irányadóak.  

 

 

A kincstári kapcsolattartó 

 

1. A készpénzkímélő fizetési eszközök közé tartozó kincstári kártyák esetében az Egyetem részéről 

kincstári kapcsolattartó kerül kijelölésre, aki a Pénzügyi Iroda dolgozója.  
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2. A kincstári kapcsolattartó gondoskodik 

a. gazdasági főigazgató által ellenjegyzett, a kancellár által engedélyezett kincstári kártyaigénylés 

Magyar Államkincstárnál történő bejelentésről, 

b. az elkészült kártyákkal kapcsolatos nyilvántartás vezetéséről, 

c. a kártyafedezeti számlán az engedélyezett fedezet biztosításáról, 

d. a kártyát használó munkaügyi dokumentumait nyilvántartó Iroda vezetőjének tájékoztatásáról, a 

kártya felvételét, illetve visszaadását illetően, 

e. szükség esetén a kártya letiltásáról, 

f. a kártyát használó személy tájékoztatásáról,  

g. a kártyához tartozó bizonylatok ellenőrzéséről, 

h. a Kincstárral történő bármilyen más kincstári kártyához tartozó ügyintézésről. 

 

III. ALKALMAZHATÓ FIZETÉSI MÓDOK 

 

1. Amennyiben jogszabály a pénztartozás megfizetésének módját kötelezően nem írja elő, az ügyfelekkel 

az alábbi fizetési módokban lehet megállapodni: 

a. átutalás: Electra ügyfélprogramon, vagy „átutalási megbízáson” keresztül (egyszerű 

átutalás/csoportos átutalás), 

b. beszedési megbízások: felhatalmazó levélen alapuló beszedés, határidős beszedési megbízás,  

c. készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (csekk, kincstári kártya), 

d. készpénzfizetés. 

 
2. Az Egyetem és az OTP Bank Nyrt. között létrejött megállapodás alapján lehetőség van kártyaelfogadói 

(POS) és internetes kártyaelfogadói (VPOS) fizetési rendszer alkalmazására.  

a. A POS és VPOS rendszer a Klinikai Központnál, a Klebelsberg Könyvtárnál és a NEPTUN 

Tanulmányi Rendszer keretében lebonyolított fizetési forgalmakra alkalmazható.  

b. A készpénzes és kártyás fizetési, pénzkezelési rendszer alkalmazása során az Egyetem jelen 

Szabályzatában foglalt biztonsági, felelősségi előírásokat, pénzügyi- és számviteli eljárási 

rendet az OTP Bank Nyrt.-vel kötött megállapodás figyelembe vételével maradéktalanul 

alkalmazni kell.  

c. A pénzkezelés és elszámolás konkrét rendszerét az OTP POS, VPOS elszámolások feldolgozási 

folyamatára készített NEPTUN Általános pénzügyi dokumentáció tartalmazza. 
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3. Ha a fizetés módjában nincs megállapodás, a fizetést egyszerű átutalással kell teljesíteni. 

 

4. A munkabér kifizetés a munkavállaló lakossági folyószámlájára történik, melyet csoportos átutalással 

teljesít az Egyetem évente – gazdasági főigazgató körlevelében – meghatározott bérfizetési napon. 

Megbízási díjak, alkalmi munkák kifizetése a bérszámfejtés alapján a megadott bankszámlákra, 

átutalással történik. 

Az elektronikus úton történő átutalás szabályai 

 

1. Az aláírásra jogosultak ezen jogkörök  gyakorlása  kapcsán  teljes  körű  anyagi,  büntetőjogi, 

meghatározott tartalmú munkajogi felelősséggel tartoznak.  

 

2. Elektronikus megszemélyesítő eszközzel (elektronikus aláírási jogosultsággal) csak a Kincstárnál 

bejelentett papír alapú aláírás bejelentő kartonon szereplő személyek közül lehet elektronikus aláíró.  

Ezzel ellenőrzi a Kincstár az elektronikusan beküldött csomagok „hitelességét”. Az Egyetem által 

megnevezett munkavállalók, mint természetes személyek adataival, személyi azonosítójukkal 

(jelszavukkal) kerültek kódolásra, azokat kizárólag ők jogosultak használni. Az elektronikus 

megszemélyesítő eszköz használatát az UGIRO szerződésben foglaltak alapján kell nyilvántartani. Az 

elektronikus megszemélyesítő eszköz a „becsomagolt” utalások elektronikus aláírását szolgálja.  

 

3. Az Egyetem Pénzügyi Irodáján működik utalásra alkalmas terminál. 

 

4. Az elektronikus aláírási jogosultsággal rendelkezők gondoskodnak a számlák, bérek, ösztöndíjak 

vonalas és egyedi utalásáról. 

 

5. Az egyetemi 10028007-00282802-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlával 

kapcsolatos pénzügyi feladatokat a Pénzügyi Iroda látja el. 

a. Az előirányzat-felhasználási keretszámlára befolyt befizetésekről és kifizetésekről, az 

elektronikus bankkivonat gazdálkodási ügyviteli rendszerbe történő rögzítése  

b. Bankforgalom egyeztetése a bankkivonattal. 

c. Bizonylatok csatolása terhelések esetén: 

i. számlaiktató lap (gazdálkodási rendszer) 

ii. megrendelő, szállítólevél, számla, szerződés 

d. Bizonylatok csatolása jóváíró bankszámlakivonatoknál átutalások esetén: 

i. számlaiktató lap, 

ii. számla, illetve szerződés, pályázatok 

e. Készpénz átutalási megbízáson befizetés esetén: 

i. számlaiktató lap,  

ii. összesítő. 

 

6. Az ismeretlen, rendezetlen tételeket havonta egyeztetni kell és rendezésüket a lehető legrövidebb idő 

alatt el kell végezni. 

 

7. Az MKB Bank Zrt.-nél vezetett devizaszámlákkal kapcsolatos feladatokat a Pénzügyi Iroda végzi el. Az 

Iroda a devizaszámlákról forgalmi naplót vezet, amelyből megállapítható témaszámonként: 

a.  a befizetés – devizában és forintban, 

b. a kifizetés – devizában és forintban, 

c.  az egyenleg – devizában és forintban. 
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8. Az árfolyamváltozás forintkihatását az Értékelési Szabályzatban és a Számlarendben leírtak szerint a 

főkönyvi elszámolással egyezően kell az analitikus nyilvántartásokon is keresztülvezetni.  A devizás 

bejövő számlák gazdálkodási rendszerben történő iktatása az utalást megelőzően történik, figyelemmel 

a bejövő számlán esetlegesen forintban szereplő áfa összegének egyezőségére.  

 

9. A devizaszámlákat is számlaigazoló lappal ellátva érvényesíteni –és amennyiben személyi jellegű 

kifizetéshez kapcsolódik, akkor számfejteni - kell, majd a bankszámlakivonathoz csatolni szükséges 

megrendelővel, vagy szerződéssel együtt. 

 

10. Csak leigazolt és ellenőrzött számla kerülhet számfejtésre és kifizetésre.  

11. Kincstári számlához kapcsolódó csoportos utalások: 

a. Bér és bérjellegű kifizetések: A bankszámlákhoz kapcsolódó bér és bérjellegű kifizetések 

átutalása a GIRO rendszerben csoportos utalással a Pénzügyi Irodán történik.  

12. Hallgatói ösztöndíjak: Az ösztöndíjak utalása GIRO rendszerben történik, tárgyhó 10-ig, rendkívüli 

kifizetések havonta egy alkalommal tárgyhó 25-ig. A csoportos ösztöndíj átutalása a Pénzügyi Irodán 

történik, a Hallgatói Szolgáltató Iroda által megküldött utalási állomány alapján. Külföldön 

részképzésben tanuló hallgatók részére ösztöndíj-kifizetés a devizaszámláról átutalással történik. 

 

13. Az Egyetem valamennyi utalásánál törekedni kell a csoportos utalás lehetőségének alkalmazására a 

bankköltség szinten tartása érdekében. 

 

 

A POS és VPOS rendszer útján bonyolított pénzforgalom 

 

1. A POS és VPOS forgalom egyeztetésének alapjául szolgáló dokumentumot a Hallgatói Szolgáltató Iroda 

(továbbiakban: HSZI) a tárgyhónapot követő 2. munkanapon köteles a Pénzügyi Iroda részére 

továbbítani.  

 

2. A készpénzkezelés folyamat a jelen szakaszban megfogalmazott speciális előírásokon túl megegyezik az 

általános pénzkezelési eljárással: 

a. A bevételekről a kidolgozott számítástechnikai rendszernek megfelelően szigorúan sorszámozott 

rendben számla készítendő a befizető és az egyetemi számviteli eljárás céljára. A számla 

esetleges módosítása, stornírozása az adózási szabályok figyelembevételével a számlakészítési 

dokumentációnak megfelelően hajtható végre.  

b. A pénztár nyitása és a forgalom rögzítése a pénztárkezelés programdokumentációjának 

megfelelően történik.  

c. Bankkártyával történő fizetés a kihelyezett terminálon a bank előírásai szerint történik.  A 

befizetés megtörténtét igazoló nyugtát az igazolás másodpéldányához hozzá kell tűzni. 

d. A feldolgozási rendszer a pénztárforgalomról pénztárjelentést készít, elkülönítve abban a 

készpénzforgalomként és kártyaforgalomként kiegyenlített összegeket. A pénztárjelentés a 

pénztár ellenőrzéséhez tartalmazza a pénzkészletet, bankjegyek és érmék címletei szerint.  A 

pénzkészlet összege meg kell, hogy egyezzen a címletek szerinti összeggel.  

e. Az elszámolás rendje szerint a napi POS tranzakciók elszámolása a következő banki 

munkanapon, illetve a hétvégi tranzakciók (péntek, szombat, vasárnap) elszámolása 

összevontan a hétvégét követő első banki munkanapon történik.  

f. A pénztár zárása után újabb forgalom nem rögzíthető.  A pénztárosnak ki kell nyomtatni az 

aktuális napon általa készített számlák listáját, amelyet a Pénzügyi Iroda részére a banki 

jóváírások egyeztetése és a bevételek elszámolása céljából beküld.  
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g. Az előző pontokban felsorolt pénzforgalom bizonylatainak előállítása számítógéppel, az OTP 

Bank Nyrt. által meghatározott programmal történik.  Ezek használatától az Egyetem nem térhet 

el. Szigorú számadású nyomtatványként kezelendők. 

 

 

A forint-és devizaszámla forgalom lebonyolítási rendje 

 

1. A korábbiakban felsorolt kincstári, pénzintézeti számlák előirányzatai, összegei feletti rendelkezésre a 

számlavezető intézetekhez – a pénzintézetek által előírt nyomtatványon és formában - bejelentett aláírók 

jogosultak. 

 

2. A számlavezető intézet az Egyetemet, mint számlatulajdonost, a bankszámlán történő terhelésről, 

illetőleg jóváírásáról, a vele kötött megállapodás alapján bankszámlakivonattal papír alapon és 

elektronikus formában is értesíti. 

 

 

IV. A bankszámla és a házipénztár közötti forgalom szabályai és azok 

lebonyolítási és bizonylati rendje 

 

A házipénztár pénzellátása 

 

1. Az I. sz. Főpénztárba az alábbi számláról vehető fel készpénz: Előirányzat-felhasználási keretszámla 

10028007-00282802-00000000 (továbbiakban kincstári számla). 

  

2. A kincstári számláról készpénz felvételére a gazdasági főigazgató által írásban állandó jelleggel 

felhatalmazott pénztáros, vagy távolléte esetén helyettese jogosult.  A felhatalmazást a felelősségvállaló 

nyilatkozatához (6. számú melléklet) csatolni kell. 

 

3. A kincstári számláról készpénzt felvenni csak a bejelentett személyek aláírásával ellátott 

készpénzfelvételi utalvánnyal („Készpénzfelvételi igény bejelentési bizonylaton”) lehetséges. A 

készpénzfelvételi utalvány szigorú számadású nyomtatvány, felhasználásáról utalványonként  az I. sz. 

Főpénztár pénztárosa (távolléte esetén helyettese) naprakész nyilvántartást vezet a szigorú számadású 

bizonylatokra vonatkozó szabályok szerint. 

 

4. A főpénztár pénztárosának az előző napi pénztáregyenleg és a várható kiadások figyelembe vételével 

úgy kell meghatároznia az előirányzat-felhasználási keretszámláról felveendő készpénz összegét, hogy a 

kifizetések esedékességekor elegendő készpénz rendelkezésre álljon, ugyanakkor ne lépje túl a napi 

limitet (12 millió forint).  

 

5. Az Egyetem kihelyezett pénztárai a napi készpénzszükségletüket a főpénztártól igénylik, a meglévő 

készpénz állomány és a várható kiadások alapján.  Az ellátmány nem haladhatja meg a napi záró 

készpénz állomány engedélyezett mértékét.   
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6. A bevételt beszedő helyként működő parkoló-automaták váltópénzzel való feltöltése a parkolási 

rendszer üzemeltetésének kezdetekor megtörtént, a pénzkezeléssel megbízott dolgozónak a pénztárból 

történő előleg igénylése alapján. A parkoló-automaták úgy vannak beállítva, hogy az érmetárolókat 

folyamatosan visszatölti, ha rendelkezésre áll aprópénz a bevételek között. 

Amennyiben a napi ürítések során a bevételen túl bankjegy ürítése is történik, akkor annak kezelése 

külön történik. Abban az esetben, amikor a bizonylatok alapján az látható, hogy kevés váltópénz van a 

tárolókban, akkor értesítésre kerül a Védelmi és Szállítási Iroda, akik váltópénzzel látják el az 

automatát. 

 

 

A házipénztár készpénz kerete 

 

1. A napi készpénz záró állomány mértéke naptári hónaponként számított napi átlaga nem haladhatja meg 

az Egyetem módosított kiadási előirányzatok főösszegének 1,2 %-át. 

 

2. Az Egyetem pénztáraiban tartható záró készpénz állomány:  

a. 1. sz. pénztár: 12.000.000 Ft 

b. 2/KK. sz. pénztár: 2.000.000 Ft 

c. 4/US. sz. pénztár: 1.000.000 Ft 

d. 3. sz. pénztár: 500.000 Ft 

 

Készpénzbefizetés rendje 

 

1. A pénztárosnak a pénztárba történő befizetések esetén, a befizető személy által megadott adatok alapján 

és a gazdasági esemény jellegének figyelembevételével, a befizetett összegről kézzel, pénztárgéppel 

kiállított nyugtát, és/vagy készpénzfizetési számlát, bevételi pénztárbizonylatot kell kiállítania. A 

bizonylatokhoz minden esetben csatolni kell a vonatkozó alapokmányokat. A bevételi 

pénztárbizonylatot a befizetett és a bizonylaton bevételezett összeg azonosságának igazolása céljából a 

befizetővel alá kell íratni.  

 

2. A bizonylatot kiállító pénztáros és a bizonylati adatokat ellenőrző a bevételi pénztárbizonylatot köteles 

aláírni.  

 

3. A saját bevételek kiadás teljesítésére nem használhatók fel. Amint a saját bevétel a 200.000 Ft-ot, a 

fizetőbeteg pénztárak esetében az 1.000.000 Ft-ot meghaladja, akkor azt a kincstári számlára 

haladéktalanul be kell fizetni. 

 

4. Minden hónap utolsó munkanapján (összeghatártól függetlenül) a saját bevétel teljes összegét be kell 

fizetni a kincstári keretszámlára. 

 

 

Készpénzkifizetés rendje 

 

1. A következő készpénz kifizetésekre igényelhető készpénz felvét a számlavezető Magyar Államkincstár 

Megyei Igazgatóságok Állampénztári Irodájától 

a. készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre, kiküldetésre, reprezentációra, kis összegű 

szolgáltatásra, 

b. készpénzben fizetendő társadalmi- és szociális juttatásokra. 
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2. Az Egyetem a készpénzforgalom csökkentésére lehetőleg készpénzkímélő, készpénz-helyettesítő fizetési 

módokat (átutalás, kincstári kártya, stb.) alkalmaz.  

 

3. A pénzkezelő kifizetést csak szabályszerűen kiállított, érvényesített, a jogosult személy által 

utalványozott és pénzügyi ellenjegyzéssel ellátott bizonylat alapján teljesíthet. A szükséges aláírásokat 

az utalványrendeleten kell megtenni.  

 

4. A pénztárosnak meg kell állapítania, hogy a pénzért jelentkező személy jogosult-e a pénz felvételére (8. 

számú melléket alapján). Ha a pénz felvételére jogosult nem személyesen jelenik meg a pénztárban, 

megbízottja részére az összeg csak szabályszerűen kiállított meghatalmazás ellenében fizethető ki (11. 

számú melléket). A meghatalmazást a kiadási pénztárbizonylathoz kell csatolni. Ezekről a 

meghatalmazásokról a pénztáros külön nyilvántartást köteles vezetni.  

 

5. Kifizetés csak a pénzért jelentkező személy jogosultságának megállapítása után teljesíthető.  

 

6. A pénztárakban a kifizetésekről a szabvány szerint meghatározott kiadási pénztárbizonylatot kell 

kiállítani. A bizonylathoz csatolni kell az eredeti alapbizonylatokat.  

 

A pénzszállítás szabályai 

 

1. Az egyetemi bevételek begyűjtését, szállítását, befizetését a Védelmi és Szállítási Iroda végzi. 

 
2. Az egyetemi egységek bevételeinek Magyar Államkincstár Területi Igazgatóság Állampénztári 

Irodájába (továbbiakban: Kincstár) történő befizetését a Védelmi és Szállítási Iroda végzi.  A biztonsági 

feltételeket, értékhatárokat szállításnál is be kell tartani. A biztonsági szolgálat a feladó által előkészített 

és az erre rendszeresített roncsolás mentesen nem nyitható sorszámmal ellátott zsákokat a Kincstárba 

szállítja. 

 

3. A pénz felvételével és szállításával megbízott dolgozók egyetemlegesen felelősek az általuk felvett 

készpénzért, mindaddig, amíg azt a pénztárban, pénzkezelő helyen, postán, illetve a pénzintézetben, 

Kincstárban le nem adják.  

 

4. Átvételkor ellenőrizni kell a szállításra átadott zsákok sértetlenségét, az átvételt aláírással igazolni kell, 

majd a Kincstárban történt átadásról kapott igazolást csatolni kell az elszámoláshoz. 

 

5. Tilos a pénzszállítás közben: 

a. a zsákot kinyitni, 

b. útközben a forgalmi rendtől eltérő okok miatt megállni, 

c. útközben a gépkocsiba más személyt felvenni, 

d. egyéb, nem a pénzszállítással kapcsolatos ügyeket intézni. 
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6. Összeghatárok: 

a. 200.000 Ft a maximum összeg, ami kifizethető, abban az esetben, ha a felvételt illetve a 

pénzszállítást egy fő végzi, 

b. 200.000 Ft  és 2.000.000 Ft közötti összeg felvételét és szállítását kettő fő végezheti és csak 

gépkocsival történhet a pénzszállítás, 

c. 2.000.000 Ft  feletti  összeg  felvételét  és  szállítását  három  fő  vagy két fő, ha az egyik 

fegyveres végezheti és csak gépkocsival történhet a pénzszállítás.  

 

 

V. Pénztári bevételek és kiadások, bizonylatolása, alapbizony-latok kezelése 

 

A pénztári bevételek és kiadások bizonylatolásának általános szabályai 

 
1. Szigorú számadású bizonylatnak számít: 

a. bevételi pénztárbizonylat, 

b. kiadási pénztárbizonylat, 

c. készpénzfizetési számla, nyugta, 

d. készpénzigénylő, 

e. napi pénztárjelentés, 

f. időszaki pénztárjelentés, 

g.  egyéb szigorú számadás alá tartozó bizonylatok, pénzhelyettesítő eszközök 

i. utalványok,  

ii. készpénzcsekk 

iii. taxicsekk 

  

2.  Szigorú számadású nyomtatványként kell kezelni a pénztárgépek napi forgalma, a napi és éves zárása 

során, továbbá a bankkártya-leolvasó használata során keletkező bizonylatokat.  

 

3. A készpénzforgalom bizonylatolása történhet szabványosított nyomtatványokon, a bizonylatok kézi 

kitöltésével, vagy számítógépes rendszerben. 

 

4. Az Egyetemen a bevételi- és kiadási bizonylatok, valamint a pénztárjelentés kiállítása a gazdálkodási 

ügyviteli  rendszerben, elektronikusan történik.  

 

5. Az elektronikus rendszer meghibásodása esetén bevételi, kiadási pénztárbizonylatként, 

pénztárjelentésként a nyomtatványboltokban beszerezhető szabvány nyomtatványokat kell használni. A 

nyomtatványokat szigorú számadású bizonylatként  a Pénzügyi Iroda szerzi be, tartja nyilván és  kezeli.  
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6. Az utalványok kezelése, nyilvántartása a szigorú számadású bizonylatokra vonatkozó szabályok szerint 

történik, őrzésük elzártan, a pénzeszközökre vonatkozó előírások szerint történik. A jegyek átvevőjét, 

kezelőjét teljes anyagi felelősség terheli. A munkakör elfoglalásakor erről felelősségi nyilatkozatot kell 

aláírnia. Az állományt munkakör változás esetén, valamint az év végi mérleghez leltározni kell. A 

nyilvántartás a következőket tartalmazza: 

a. sorszám, 

b. átadás időpontja, 

c. az átvevő neve, 

d. az átvevő aláírása. 

 

7. A felhasználásra kivételezett és betelt bizonylatok, nyomtatványok leadásának határideje:  

a. év közben: a tárgyhónapot követő 5. munkanap 

b. év végén a zárással kapcsolatos körlevélben megadott határidő. 

 

8. A szigorú számadású nyomtatványokat a Pénzügyi Iroda szerzi be, tartja nyilván és kezeli. A betelt, 

leadott szigorú számadású nyomtatványokat a Pénzügyi Iroda a nyilvántartásból kivezeti és intézkedik a 

megfelelő őrzésről, majd pedig az iratkezelési szabályzatnak megfelelően a selejtezésről. 

 

9. Pénztárgép, bankkártya-leolvasó beszerzését a Pénzügyi Irodán kell kezdeményezni. 

 

A pénztári bevételek és kiadások bizonylatolása 

 

1. A pénztári befizetésekről – a vonatkozó alapbizonylatokkal egyezően – bevételi pénztárbizonylatot kell 

kiállítani. 

 

2. A bevételezendő összeget a bizonylat fejrészében számmal és betűvel kell feltüntetni. A táblázatos rész 

soraiban a bevételezendő összeget készpénzforgalmi jogcím, könyvelési számlaszám és tétel szerint is 

részletezni kell. A részletezett összegeket össze kell adni és az összeadás eredményét a nyomtatvány 

összesen rovatában kell feltüntetni. Az összesen rovatban szereplő összegnek minden esetben meg kell 

egyeznie a fejrészben számmal és betűvel feltüntetett összeggel. A pénztárbizonylat táblázatos részének 

üres sorait áthúzással érvényteleníteni kell. 

 

3. A bevételi pénztárbizonylatot a befizetett és a bizonylaton bevételezett összeg azonosságának igazolása 

céljából a befizetővel alá kell íratni. Nem személyes befizetés esetén a befizető aláírása céljára szolgáló 

rovatban hivatkozni kell a vonatkozó okiratra (például postautalvány). A pénz átvételét a bizonylaton a 

pénztárosnak kell aláírásával igazolnia.  

 

4. A bevételi pénztárbizonylatot alá kell írni: 
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a. a bizonylatot kiállítónak,  

b. az utalványozást, ellenőrzést végzőnek, 

c. a könyvelőnek. 

 

5. A bevételi pénztárbizonylatot átírással vagy számítógéppel, három példányban kell kiállítani. Az első 

példány a könyvelés bizonylata, ehhez kell csatolni a pénztári alapbizonylatokat (a csatolt okmányok 

darabszámát a bizonylat “Melléklet” rovatában kell feltüntetni), majd a bizonylatokat a vonatkozó 

pénztárjelentéssel együtt kell könyvelésre átadni. A második nyugtapéldányt a befizetés teljesítését 

igazoló elismervényként a befizetőnek kell átadni. A harmadik példány a tömbben marad és azt 

igazolásul, a pénztáros őrzi meg. 

 

6. Minden pénztári kifizetésről – az alapbizonylatokkal egyezően – Kiadási pénztárbizonylatot kell 

kiállítani. 

 

7. A pénztáros utalványozás nélkül vagy a pénz átvételét ideiglenes jelleggel elismerő nyugta alapján 

kifizetést nem teljesíthet. 

 

8. Egy kiadási pénztárbizonylaton általában csak egy személy vehet át pénzt. Egy bizonylattal több 

személy részére csak akkor lehet pénzt kifizetni, ha valamennyi érdekelt ugyanazon a napon veszi fel 

járandóságát. A pénzfelvétel igazolása ebben az esetben az átvevők aláírásával a pénztári alapokmányon 

történik. 

 

9. A pénz átvevőjének személyazonosságát személyi igazolvánnyal kell igazolnia. A kifizetés 

megtörténtekor a kiadási pénztárbizonylatot a pénztárosnak (kifizető) alá kell írnia. A bizonylatot 

kiállító, utalványozó, ellenőrző és könyvelő, illetve ellenőrzést végző és könyvelő szintén köteles 

feladata végrehajtásának igazolásául a Kiadási pénztárbizonylatot aláírni. 

 

10. A Kiadási pénztárbizonylatot átírással, két példányban kell kiállítani. Az első példány a könyvelés 

bizonylata. E példányhoz kell csatolni a pénztári alapokmányokat (a csatolt okmányok darabszámát a 

bizonylat “Melléklet” rovatában kell feltüntetni), majd a bizonylatokat a vonatkozó pénztárjelentéssel 

együtt kell könyvelésre átadni. A második, a tőpéldány a tömbben marad és azt igazolásul, a pénztáros 

őrzi meg. 

 

 

Előleg, ellátmány kifizetésének rendje 

 

1. Meghatározott kisebb kifizetések teljesítésére, illetve jogcímeken ellátmány, előleg adható a kijelölt 

egységeknek, esetenként munkavállalóknak. Az ellátmány összege a pénzkezelő hely előzetesen 

rögzített havi készpénzigénye, valamint a helyi sajátosságok figyelembevételével kerül meghatározásra.  

 

2. Készpénz elszámolásra kiadható: 

a. állandó készpénzállományként a Klinikai Központnak, a Mezőgazdasági Kar pénztárának és 

kijelölt szervezeti egységeknek (karoknak, intézeteknek, stb.), 

b. egyszeri beszerzésre (kis összegű beszerzésekre),  

c. külföldi vendégek fogadására. 
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3. Pénztárak előleg kifizetési jogosultsága: 

a. a főpénztár, illetve a Mezőgazdasági Kar pénztára bármely fentebb felsorolt rendeltetéssel adhat 

előleget, 

b. a Klinikai Központ pénztára csak a) és b) előleget adhat ki. 

 

4. Állandó készpénzállományban részesülő, úgynevezett kiskasszával működő egységek: 

a. karok, 

b. dékáni hivatalok, 

c. tanszékek, 

d. kutató helyek, 

e. egyéb gazdálkodó egységek. 

 

5. Az állandó ellátmányt kezelő helyeken az ellátmány felhasználásáról az elszámoláshoz nyilvántartást 

(Rovatelszámolási ív) kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:  

a. ellátmány összege, 

b. a kifizetés dátumát,  

c. a szállítói számla számát,  

d. a szállító megnevezését,  

e. a vásárolt termék, szolgáltatás megnevezését,  

f. a számla összegét 

g. záró ellátmány maradvány  

 

6. Az állandó készpénzállományban részesülő egységek és kiskassza ellátmány kötelező elszámolási 

határideje tárgyhót követő 5-e, illetve év végén a zárási határidőről évente kiadott körlevél szerinti 

határnap. Elszámolásra, beszerzési előlegként (ellátmány)– indokolt esetben – legfeljebb 30 napra 

adható ki pénz.  

 

7. Egyszeri előleget csak előre nem látható váratlan kiadások finanszírozására lehet folyósítani. Összegét a 

konkrét vásárlás, illetve szolgáltatás kifizetésének összege határozza meg, de 100.000 Ft-nál több csak 

írásos kérelemre adható ki Pénzügyi irodavezető engedélyével. Elszámolás határideje 8 nap, 

véghatáridő 15 nap, de legkésőbb a tárgyhónapot követő 5-e. 

 

8. Előlegből nem lehet: 

a. bérjellegű kiadásokat (például dolgozói bérlet),  

b. pályázatok terhére történő kifizetéseket,  

c. a közbeszerzés (WEBRA, KEF) köteles kiadásokat kifizetni. 

 

9. Ugyanaz a személy ismételten újabb előleget csak úgy vehet fel, ha az előzőleg felvett előleggel már 

elszámolt. Az elszámolás végső határideje a tárgyhónapot követő hó 5-e. A befizetendő és kifizetendő 

összegeket bruttó módon kell elszámolni és a pénztári nyilvántartásokon átvezetni.  

 

10. Készpénzt elszámolásra csak személyre szólóan, személyes elszámolási kötelezettség mellett lehet 

kiadni. 
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11. Előleg igénylése B.sz.ny 3-134 sz. V.r.sz.-AB nyomtatványtömb alapján történik, amelyet a  Pénzügyi  

Irodán  lehet igényelni. A nyomtatványt átírással két példányban kell kiállítani. Az első példányt be kell 

küldeni a Pénzügyi Irodára, a második példány tömbben marad. 

 

12. Elszámolásra kiadott előlegek kimutatásának elkészítése a könyvelési rendszerből kinyert adatok alapján 

havonta történik. A kimutatást a Pénzügyi Iroda készíti el. 

 

13. Ha az elszámolásra kötelezett a kitűzött véghatáridőig nem számol el, a kimutatás elkészítője köteles 

levélben felszólítani a dolgozót és az elszámolásra kötelezett munkahelyi vezetőjét, valamint a 

következő előleg kiadását megtagadni. 

 

Kiküldetési előleg 

 

1. A belföldi és külföldi kiküldetésre vonatkozó előleg, illetve elszámolás rendjét az Egyetem Kiküldetési 

Szabályzata tartalmazza. Az Egyetemmel egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók részére 

(hallgatók, önkéntes szerződéssel és megbízási szerződéssel rendelkezők) utazási előleg nem fizethető. 

2. Külföldi vendég fogadására előleg felvétele és elszámolása a 12-14. számú mellékletek szerinti 

nyomtatványok  használatával történik.  Az elszámoláshoz szakmai beszámolót, a külföldi vendég 

útlevél másolatát - és ha a külföldi vendég meghatalmazást adott az ellátási költség felvételére, akkor a 

meghatalmazást is - kötelező csatolni.  

Pályázati forrás keretében két- és többoldalú nemzetközi megállapodások alapján, valamint európai 

uniós és hazai költségvetési forrásból finanszírozott nemzetközi oktatási, képzési, kutatásfejlesztési 

programok esetén a külföldi vendég fogadására vonatkozó szabályokat és az erre fordítható összeget a 

pályázati útmutató, a támogatási szerződés és mellékletei szabályozzák. Ennek a költségelszámoláshoz 

történő csatolásával lehetőség van az adott relációban alkalmazható, és a költségvetésben betervezett, 

átalányösszegű költségtérítés (ellátási költség) megállapítására. Feltétel továbbá, hogy a külföldi vendég 

nem áll jogviszonyban az Egyetemmel és a fogadására fordított összeg nem minősül tevékenység 

ellenértékének. 

 

Illetményelőleg 

 

Illetmény előleg igénylése (rendkívüli esetben) a 15. számú melléklet nyomtatványán lehetséges. 

Összege a közalkalmazott egyhavi alapilletménynek megfelelő összeg, maximum azonban a folyósítás 

napján érvényes minimálbér havi összegének ötszöröse. Az illetményelőleg maximum hat havi 

visszafizetési kötelezettséggel, a havi járandóságból kerül levonásra. 

A nyomtatványt egy példányban kell kiállítani, és az Munkaügyi és Személyi Juttatások Irodához 

megküldeni, amely Iroda gondoskodik az illetményelőleg számfejtésről, és a folyószámlára történő 

banki átutalás kezdeményezéséről. 

 

A számlázások (vevő számlák) rendje 

 
1. Az Áfa tv. értelmében valamennyi értékesítésről, illetve szolgáltatásnyújtásról számlát kell kiállítani, 

kivéve, ha az Áfa tv. 165. §-ában foglalt feltételek fennállnak. A számlák gépi úton, szigorúan zárt, 
hiteles rendszerben készülnek. 
  

2. A számla tartalmát a mindenkor hatályos Áfa tv. szabályozza, a gazdálkodási ügyviteli rendszer pedig 
biztosítja, hogy a számla a rendeletnek megfelelő adattartalommal készüljön el. 
 

3. Számlát akkor lehet kiállítani, ha 
a. az Egyetem (kibocsátó) rendelkezik a számlázási programra vonatkozó olyan dokumen-tációval, 

amely biztosítja a program működésének ellenőrizhetőségét,  
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b. a számlakérő a Modulo rendszeren keresztül érkezik (16. számú melléklet) és annak 
mellékleteként rendelkezésre áll olyan bizonylat (szerződés, teljesítésigazolás stb.), amely 
alapján a számla kötelező elemeinek (teljesítési, fizetési határidő, áfa % stb.) pontos 
megállapítása lehetővé válik, 

c. megvalósul a szigorú számadásnak az a követelménye, hogy a program kihagyás vagy ismétlés 

nélkül szolgáltatja a sorszámozást.  

 
4. Számla nyomdai úton (B.13-374/a sz. nyomtatványtömbben), illetve az adóhatóság által jóváhagyott 

program szerint készíthető el. A programnak a teljes körű zártságot biztosítani kell. A számlázó 
programmal szembeni követelményeket a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet tartalmazza, melynek 
rendelkezései kötelező érvényűek. 
  

5. A számla szigorú számadású bizonylat, sorszámát a számítógépes számlázási rendszer biztosítja: 
a. egy példányt a vevő részére meg kell küldeni,  
b. egy példányt le kell fűzni, mint szigorú számadású bizonylatot,  
c. egy példány a könyvelés példánya,  
d. egy példány a számlázást kérő tanszék, gazdasági egység példánya.  

 
6. A számla kiállítója felel az általa kiállított számla szabályszerűségéért és a helyes Áfa besorolásért.  

 

7. Ha a számla összegét, az adó alapját, vagy az adó %-ot eltévesztették, helyesbítő számlát kell kiállítani.  
 

8. A helyesbítő számlának tartalmaznia kell a helyesbítés tényére való utalást, az eredeti számlaazonosító 
adatait, azokat a tételeket, amelyeket a helyesbítő számla megváltoztatott.   
 

9. Stornó számla az eredetileg kiállított számla érvénytelenítése, a teljesítés elmaradása miatt. A 
stornírozást indokolni kell. A stornó számla hitelességét a kiállító, az érvénytelenítést elrendelő és 
engedélyező aláírásukkal ellátva igazolják. Stornó számla összes példánya lefűzésre kerül, mivel 
szigorú számadású bizonylat.  

 
10. Számla kiállításra jogosult: 

 
a. Pénzügyi Iroda,  
b. a kancellár által feljogosított egységek  

 
11. Számla kiállítása külföldre kizárólag a Pénzügyi Iroda által, a Modulo rendszerben érkező számlakérő 

alapján történhet a megfelelő mellékletekkel (szerződés, megállapodás) ellátva. A számlázandó 
tevékenység alapjául szolgáló, nem magyar nyelven megkötött szerződéseket csak abban az esetben 
lehet elfogadni: 

a. ha magyar nyelvű fordítás készül legalább a gazdasági esemény szempontjából lényeges 
információkról (szerződés kivonat), vagy  

b. ha két nyelven készült a szerződés.  
A számla a szerződésben meghatározott pénznemben kerül kiállításra.  

 
 

12. A vevő felé számla kibocsátásának kérése a 16. számú melléklet kitöltésével, a Modulo rendszeren 

keresztül történik, a Modulo rendszerben lévő mellékletek (szerződés stb.) alapján, a szerződés, 

számlakérő szerinti időben, de legkésőbb a teljesítést követő 15 napon belül. 

 

13. A számlázás alapjául szolgáló szerződés lehet: 

a. több alkalomra szóló  

i. a felek a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás során időszakonkénti elszámolásban vagy 

fizetésben állapodnak meg, vagy 

ii. a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják 

meg 

b. egy alkalomra szóló 

i. konkrét egyszeri szolgáltatásról, vagy 

ii. konkrét, egyszeri termékértékesítésről szól. 
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14. A NEPTUN Tanulmányi Rendszerben rögzített befizetésekről a Hallgatói Szolgáltató Iroda állíthat ki 

számlát. 

  
15. Egyes egységeknél a szolgáltatásokról papíralapú számla is kibocsátható (Áfa törvény 174.§). Az e célra 

használható számlában szerepelnie kell számlatömb előállítási jogosultságát igazoló betűjelzésnek és 

folyamatos sorszámozásnak. Az ilyen számlatömbök beszerzéséről szóló számlán a forgalmazó 

feltünteti a betűjelzéseket és sorszámot tól-ig, a vevő nevét. Az Egyetem a számlatömböt a szigorú 

számadású nyomtatványokra vonatkozó szabályok szerint köteles beszerezni és nyilvántartani. 

Beszerzése, kezelése és nyilvántartása a Pénzügyi Irodán történik. 

 

 

 

 

VI. Magyar Államkincstárral kapcsolatos feladatok 

 

1. A Magyar Államkincstár a központi költségvetési szervek kincstári működéséről, az ehhez kapcsolódó 

alapvető fogalmakról, szabályokról és adatszolgáltatásokról Tájékoztatót, illetve Módszertani Útmutatót 

tesz közzé, melyekben foglalt előírások betartása szükséges az eljárásrend során.  

 

2. A Magyar Államkincstár által jelzett jogszabályok, valamint azokhoz kapcsolódóan a kincstári 

szabályzatok a Módszertani útmutató és Tájékoztatók év közben, illetve évváltáskor is módosulhatnak, 

ezért folyamatosan szükséges azok figyelemmel kísérése. A Magyar Államkincstár honlapján a 

módosítás közzétételének időpontja külön feltüntetésre kerül. 

 

VII. Záró rendelkezések 

 

1. A jelen Szabályzat 2017. év augusztus hó 01. napján lép hatályba. Jelen Szabályzatot a Szenátus 2017. 

év június hó 26. napján hozott SZ-150-XII/2016/2017. (VI.26.) határozatával elfogadta. Rendelkezéseit 

a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. A Szabályzat a következő linken érhető el 

folyamatosan: http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok. 

 

2. A jelen Szabályzat a 2015. év. november hó 30. napján hatályba lépett Szegedi Tudományegyetem 

Pénzkezelési Szabályzatát, valamint jelen Szabályzathoz kapcsolódó módosítások 2017. év június hó 

12. napján lezárt, hatályos szövegét tartalmazza egységes szerkezetben.  

 

 Dr. Szabó Gábor s.k. Dr. Fendler Judit s.k. 

 rektor kancellár  

 

 

 

Kelt.: Szeged, 2017. június 26.  

 

http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok


5082  EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 128. SZÁM 
 
 

 

 

1. számú melléklet 

 

A Magyar Államkincstárnál vezetett elszámolási számlák  

1. Előirányzat-felhasználási keretszámla  

10028007-00282802-00000000   IBAN: HU91 10028007-002802-00000000 

2. Klinikai Központ előirányzat-felhasználási keretszámla 

10028007-00329369-00000000 

3. VIP kártyafedezeti számla 

10028007-00282802-00070003    IBAN: HU55 10028007-00282802-00070003 

4. Célelszámolási forintszámla 

10028007-00282802-31000006    IBAN: HU28 10028007.00282802-31000006 

5. Európai Uniós Programok Célelszámolási számla 

10028007-00282802-30005008    IBAN: HU48 10028007-00282802-30005008 

6. Európai Uniós Programok célelszámolási TÁMOP számla 

10028007-00282802-30005101 

7. Felsőoktatási intézmények kutatás–fejlesztési bevételi számla 

10028007-00282802-01150005    IBAN: HU44 10028007-00282802-01150005  

8. Magyar Államkincstár devizaszámla EUR 

10004885-10002010-00120335    IBAN: HU79 10004885-10002010-00120335 

9. Magyar Államkincstár devizaszámla,  tandíj befizetése USD  

10004012-10008016-00220332    IBAN: HU94 10004012-10008016-00220332     

10. Magyar Államkincstár devizaszámla, EPIDELAY 259559 pályázati bevételek EUR 

10004885-10008016-00420336  IBAN: HU73-10004885-10008016-00420336 

 

 

 

MKB Bank Zrt.-nél vezetett deviza számlák 

1. USD HU14-1030-0002-6610-3177-2700-4013 

2. EUR HU71-1030-0002-6610-3176-2703-4884 

3. EUR HU14-1030-0002-6610-3177-2700-4886 

4. EUR HU40-1030-0002-6610-3184-2704-4882 

5. EUR HU63 1030 0002 - 6610 3178 2701 4884 

 

Az  alszámlákat kizárólag devizában érkezett és devizában felhasználandó források kezelésére szükség  szerint 

veszi igénybe az Egyetem. 

 

OTP Nyrt.-nél vezetett Lakásépítési Alap számlák 

1. JATE  11735005-20008512 

2. ÁOK  11735005-20010025 

3. ETSZK  11735005-20013750 

4. GYTK  11735005-20013743 

5. JGYPK  11735005-20011851 

6. MK  11735005-20009434 
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2. számú melléklet 

 

 

Állandó / Ideiglenes pénzkezelő hely bejelentése 

 

Egyetemi gazdálkodó egység neve: 

Címe: 

Bevételes tevékenység megnevezése:   

Pénzkezelés kezdete:     

 

Alulírott…………………………………………………………………………………………… a fenti 

gazdálkodó egység vezetője bejelentem, hogy a fenti bevételes tevékenységünkhöz, pénzkezelő helyet 

szükséges működtetni. 

A pénzkezelést az alábbi helyszíne(ke)n tudom megoldani 

 

 

 

 

 

 

 

Kijelentem, hogy a SZTE Pénzkezelési Szabályzatát megismertem, és az abban foglaltak betartatásáról 

gondoskodom.       

A beszedett pénzzel a Gazdasági Főigazgatóság, illetve a Pénzügyi Iroda vezetőjének iránymutatásai szerinti 

módon és határidőkben történő elszámolásáért felelősséget vállalok. 

 

A pénzkezelést a mellékelt nyilatkozaton szereplő dolgozókkal kívánom megoldani. 

 

Szeged, 20……………………….. 

    

 

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

 a gazdálkodó egység vezetője 

Helyszín megnevezése Helyszín pontos címe (épület, emelet, ajtó) 
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3. számú melléklet 

 

N Y I L A T K O Z A T 

 

 

 

Alulírott ……………………………………………………………………………………… a 

…………………..……………………………………………………..gazdálkodó egység dolgozója 

 

Születési hely:……………………………………………………… 

 

Születési év……………………………….……..hó……………nap 

 

Anyja neve:………………………………………………………… 

 

Személyi igazolvány szám:………………………………………… 

 

Telefonszám, e-mail cím: ……………………………………………… 

 

Nyilatkozom, hogy az SZTE Pénzkezelési Szabályzatát megismertem, és a rám bízott pénzt az egyetemi 

szabályok betartásával, teljes anyagi felelősséggel kezelem.  

 

Egyúttal kijelentem, hogy büntetlen előéletű vagyok, valamint a SZTE Pénzkezelési szabályzat szerinti 

összeférhetetlenség velem kapcsolatban nem áll fenn.  

 

 

 

 

 

Szeged, 20...………………………………………….. 

 

 

 

 

 ……………………………………………….. 

 Megbízott dolgozó 
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4. számú melléklet 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Felvéve: ………..év ……………hó ..napján a ………………………………………..…… 

……………………………….házipénztár helyiségében. 

 

Jelen vannak: ………………………………… befizető 

  ……………………………………..…..... pénztáros 

  ………………………………..………..... tanú 

 

Tárgy: hamis gyanús bankjegy (érme) visszatartása 

 

A mai napon megjelent a pénztárban …………………………………………….………... 

(lakcíme: ………………………………………. …………………………..., személyi igazolvány száma: 

………………………….), hogy befizetést teljesítsen. 

 

A pénzkezelőnek feltűnt, hogy a ………..…..……. címletű …………….…….sorozat és ……sorszámú 

bankjegy* (érme) hamisgyanús. 

 

A befizető nyilatkozata szerint a bankjegyet (érmét) ………év ……..hó ….napján 

……………………….kapta …………….……………..(helység megnevezése). Egyéb véleménye, 

észrevétele: ………………………………………………… 

 

A fenti bankjegyet (érmét) visszatartottuk, melyről a ………....…….. sorszámú elismervényt adtuk ki a 

befizető részére. 

 

A fenti bankjegyet a rendőrség megbízottja átvette. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

………….…………….. ………………..……… …………………………. 

 pénztáros befizető rendőrség megbízottja 

 

* Nem kívánt rész törlendő  
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      4/a. számú melléklet 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Felvéve: …………….. év ………………hó ……………….napján a Szegedi Tudományegyetem 

………………………………………….pénztár helyiségében. 

 

Jelen vannak:  ……………………………………………  pénztáros 

 ……………………………………………  pénztárellenőr 

 

Tárgy: A pénztári jelentésben megállapított egyenleg és a valóságos készpénzállomány közötti eltérés 

kivizsgálása. 

 

A mai napon pénztárzárlat után 

……………………………… Ft, azaz: ……………………………………. forint többlet*, illetve 

……………………………… Ft, azaz: ……………………………………. forint hiány* keletkezett, melynek 

okát a kivizsgálás során nem sikerült megállapítani. 

 

Fentiek miatt a pénztáros 

- a többletet a ……………………….  …………………. számú bizonylaton bevételezte*, illetve 

- a hiányt a …………………………………………………. számú bizonylaton befizette* a pénztárba. 

 

K.m.f. 

 

 

……………………………………….                     ……………………………………….. 

            pénztárellenőr                                                                   pénztáros 

 

 

 

*Nem kívánt rész törlendő 
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5. számú melléklet 

 

PÉNZTÁRKULCS NYILVÁNTARTÁSA 

…………….sz. Pénztár 

 

Dátum: Átvevő: Aláírás: 

 

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

 

Átadó: Aláírás: 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
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6. számú melléklet 

 

FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott ……………..….…………(név)…………….…..………(szül. hely, idő) a Szegedi Tudományegyetem 

………………………………………….(Kar/Tanszék/egység) dolgozója tudomásul veszem, hogy a 

kezelésemre bízott/az általam szállított pénz és értéktárgyak tekintetében teljes anyagi felelősség terhel. 

 

A Pénzkezelési Szabályzat rendelkezéseit megismertem, azokat betartom illetve érvényesítem. 

 

Pénzmosás gyanúja, hamisgyanús pénz észlelése esetén a körülményt a gazdasági főigazgató felé jelentem. 

 

Szeged, 20……………………… 

 

 ………………………... 

 Aláírás 

 

 ………………………... 

 Lakhely 

 

 …………………………. 

 Személyi ig. száma 

P.H. 

 ………………………… 

Azonosító jel 

 

 

 

1. sz. Tanú 2. sz. Tanú 

 

Név: ………………………………… Név: ………………………………… 

 

Lakhely: …………………………… Lakhely: …………………………….. 

 

Szem.ig.szám:…………......……. Szem.ig.szám:…………………….. 

 

Adóazonosító jel: ………………. Adóazonosító jel: …………………. 

 

 

 

 

 



128. SZÁM EGYETEMI ÉRTESÍTŐ   5089 
   
 

7. számú melléklet 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:………………….hó…………………nap a Szegedi Tudományegyetem……………..sz. pénztárában, 

pénztárellenőrzés során. 

 

Jelen vannak:  ……………pénztárellenőr …………………………………………. 

 …..….……pénztáros        …………………………………………. 

 

Ellenőrzésre került: 

 

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

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

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

Az ellenőrzés megállapításai: 

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

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

……………………………………………………………………………………… 

 

Pénztárkészlet: 

 

………………………..db/20.000 Ft=……………………………………Ft. 

………………………..db/10.000 Ft=……………………………………Ft. 

………………………..db/  5.000 Ft=……………………………………Ft. 

………………………..db/  2.000 Ft=……………………………………Ft. 

………………………..db/  1.000 Ft=……………………………………Ft. 

………………………..db/    500 Ft=……………………………………Ft. 

………………………..db/    200 Ft=……………………………………Ft. 

………………………..db/    100 Ft=……………………………………Ft. 

………………………..db/      50 Ft=……………………………………Ft. 

………………………..db/      20 Ft=……………………………………Ft. 

………………………..db/      10 Ft=……………………………………Ft. 

………………………..db/        5 Ft=……………………………………Ft. 

 

 

Összesen:……………………………………Ft. 

 

Az ellenőr javaslatai:  

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

A pénztáros véleménye, észrevétele a fenti megállapításokkal, javaslatokkal kapcsolatban 

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

  

 

___________________________ ___________________________ 

 aláírás  aláírás 
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Gazdasági Főigazgatóság 

A L Á Í R Á S B E J E L E N T Ő 

8. számú melléklet 

Önálló egység Munkahely    Témaszám   Témavezető 

       

A fenti elnevezésű pénzeszköz feletti rendelkezési joggal az alábbi személyeket hatalmazom meg: 

A felhatalmazás érvényessége: ……………..………..tól - ……………….….………ig / visszavonásig 

Aláírási jog az adott témaszámon     IGEN  NEM 

Aláírási jog az adott önálló egység összes témaszámára   IGEN  NEM 

Aláírási jog az adott önálló egység munkahely összes témaszámára  IGEN  NEM 

Kötelezettséget vállalhat, megrendeléseket tehet: 

Név: ……………………..……….…. Aláírás: ...................................................... 

távollétében:    

Név ……………………..……….…..    Aláírás: ..................................................... 

 

Teljesítést igazolhat: 
     

Név: ……………………….…….….. Aláírás: .......................................................  

távollétében:     

Név: ……………………….…….….. Aláírás: .......................................................   

 

Központi anyagraktárból anyagot igényelhet:     

Név: ......................................................    Aláírás: ...................................................... 

távollétében:   
 

Név: ......................................................    Aláírás: ...................................................... 

Egyszeri/tartós előleget kezelhet; A központi pénztárból pénz 

felvételére felhatalmazást kap:   
 

Név: ......................................................    Aláírás: ...................................................... 

távollétében:   
 

Név: ......................................................    Aláírás: ...................................................... 

 

Szeged, 20……………………………….. 
  
 

 P.H.     

_______________________________ __________________________________ 
 

                         témavezető             gazdálkodó egység vezetője 

A kötelezettségvállaló ezen dokumentum aláírásával írásbeli felhatalmazását ad a teljesítést igazolónak. 

Az aláírás-bejelentőn kizárólag egyetemi alkalmazott írhat alá, aláírás mintaként is funkcionál. 
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9. számú melléklet 

 

 

KÉSZPÉNZIGÉNYLÉS ELSZÁMOLÁSRA 

MINTA 

(Szigorú számadású nyomtatvány) 
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10. számú melléklet 

 

Pénztár átadás-átvételi jegyzőkönyv 

 

Szegedi Tudományegyetem 

……………..sz. pénztár 

 

 

Készült: 20…..____________________ a Szegedi Tudományegyetem ………………sz. Pénztár átadása 

alakalmából. 

 

Jelen vannak:  pénztáros           ____________________________________ 

 pénztárellenőr   ____________________________________ 

 helyettese         _____________________________________ 

 

Átadásra kerül: a _______________________________________________________ 

20_____________________________________Házipénztár 

záró készpénzállománya. 

 

Záró készpénzállomány 

 

 20.000 Ft _______________________________________________ 

 10.000 Ft _______________________________________________ 

   5.000 Ft _______________________________________________ 

   2.000 Ft _______________________________________________ 

   1.000 Ft _______________________________________________ 

     500 Ft _______________________________________________ 

     200 Ft _______________________________________________ 

     100 Ft _______________________________________________ 

       50 Ft _______________________________________________ 

       20 Ft _______________________________________________ 

       10 Ft _______________________________________________ 

         5 Ft _______________________________________________ 

 

 

Összesen:  _____________________ 

 

 

azaz: ______________________________________________________________________ 

 

Kmf. 

 

_______________________   _______________________    _______________________      

    

átvevő                        átadó                           pénztárellenőr 

 

______________________ 

pénztáros 
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11. számú melléklet 

 

MEGHATALMAZÁS 

 

Alulírott  ………………………………………….  (született: ………….................................,  

- -a Szegedi Tudományegyetem munkavállalója (közalkalmazott vagy egyéb jogviszony)*, 

- nem munkavállalója* 

anyja neve: …………………………………, lakcím: ………………………………………..., személyi ig. 

szám:  ……………........) meghatalmazom ………………………………….-t, (született: 

............................................................., anyja neve:…………………………………, lakcím: 

………………………………………….., személyi ig. szám: ……………………….), hogy helyettem a 

………………………………………….………………………Pénztárban, pénzfelvétel ügyben eljárjon. 

 

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

 Meghatalmazó Meghatalmazott 

 

 

Kelt: ………………. város, 20 ……………….. . 

 

 Tanú 1 Tanú 2 

 

 

Név:  .................................................................  Név:  ..............................................................  

Személyi ig. sz.:  ...............................................  Személyi ig. sz.: .............................................  

Lakcím:  .........................................................  Lakcím: ..........................................................  

 

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

 Tanú Tanú  

*megfelelő rész aláhúzandó 
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12. számú melléklet 

ELŐLEG 

külföldi vendég fogadásához 

 

Pénzügyi Iroda részére 

Szeged 

Kérjük, hogy vendégfogadási költségek fedezése címén az alábbi részletezés szerinti összeget 

…………………………………… (szakmai kísérő) részére előlegként, utólagos elszámolási kötelezettség 

mellett házipénztárból kifizetni szíveskedjenek a ………………………… keret terhére.  

 Napok száma Ft/nap Összesen 

1. Szállásköltség    

2. Egyéb költségek 

(belf. közl., kulturális, 

dologi költség) 

   

3. Ellátási költség    

ÖSSZESEN:   Ft 

 

A VENDÉG ADATAI 

Név: …………………………………………………………………….………… 

Beosztás: ……………………………………………………………….…………. 

Munkahely: ………………………………………………………………………. 

Az itt-tartózkodás időtartama: …………………………………………………… 

Érkezés: ……………………………. Távozás: …………………………………. 

Szálláscím: ……………………………………………………………………….. 

Fogadó tanszék: …………………………………………………………………... 

 

Szeged, 20…… …………………….……… 

      ………………………………………. P.H.        ……………………………………. 

               pénzügyi ellenjegyző                                                                    kötelezettségvállaló   
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13. számú melléklet 

 

 

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY 

Receipt 

 

 

Név: …………………………………………………………………………………………… 

Name: 

 

 

 

 Napok/Days Ft/nap (Ft/Day) Összesen/Total 

1. Szállásköltség 

Accomodation Cost 

   

2. Egyéb /Other costs 

(belf. közl., kulturális, 

dologi költség)  

   

3. Ellátási költség 

 

   

 

ÖSSZESEN: 

TOTAL: 

 

   

Ft 

 

 

Elismerem, hogy a fenti összeget a mai napon felvettem./ I admit that I received this amount today. 

 

Nyilatkozom, hogy a felvett összeg nem minősül tevékenység ellenértékének./ I declare that the above amount 

does not  constitute  a compensation for an accomplished work 

 

 

Szeged, 20………… …………………….. 

 

 

 ……………………………………… 

 átvevő aláírása / Signature 
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14. számú melléklet 

 

ELSZÁMOLÁS 

külföldi vendég fogadásához felvett előlegről 

 

 

 

A házipénztárból ………………… hó ……….. napján felvett …………….-ból érkezett 

……………………….. nevű………………………. állampolgárságú vendég itt-tartózkodásával kapcsolatos 

………………………….. Ft összegű előleggel az alábbiak alapján számolok el: 

 

 Napok száma Ft/nap Összesen 

1. Szállásköltség 

 

   

2. Egyéb költségek 

(belf. közl., kulturális,    dologi 

költség) 

   

3. Ellátási költség 

 

   

 

ÖSSZESEN: 

 

   

Ft 

 

Az elszámolást a mai napon ……………………………….. db bizonylattal leadtam. 

 

Szeged, 20…. ……………………………. 

 

 PH.       ……………………………………… 

 kísérő aláírása 

 

Kérem a fenti keret elszámolását a ………………………………………….. keret terhére. 

 

Szeged, 20…. ………………………….. 

 

                                PH.  

              ……………………………………. …………………………………. 

                           pénzügyi ellenjegyző kötelezettségvállaló  
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15. számú melléklet 

 
ILLETMÉNYELŐLEG IGÉNYLÉS 

 

Alulírott ……………………..………………… (adóazonosító: ………………………….) 

kérem……………………. Ft, azaz ………………………………………………… Ft illetményelőleg 

kiutalását. 

Indokaim: 

………...…………………………………………………………………………………………………...………

………………………………………………………………………………… 

Fegyelmi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy illetményemet havi ………….. Ft 

gyermektartás vagy egyéb jogcímen levonandó tartozás terheli – nem terheli. 

Hozzájárulok a folyósított és még vissza nem fizetett illetményelőleg egyösszegű levonásához, amennyiben a 

közalkalmazotti jogviszonyom az előleg teljes visszafizetését megelőzően bármilyen okból megszűnne. 

Egyebekben az illetményelőleg hat havi egyenlő részletben kerül levonásra. 

 

Munkáltatónál a közalkalmazotti jogviszony kezdete: ………………………………...………. 

Kinevezés lejár: ………………….…….…………………………………………………. 

Havi besorolási bér: ………….……………….………………………………………………. 

Illetményelőleg utalását …………………………………………. számú bankszámlára kérem. 

Szeged, 20.… év ……………….. hó ……nap 

        …………………………………… 

                                             közalkalmazott 

 

        …………………………………… 

        munkahely megnevezése 

 

A kérelmező részére az illetményelőleg kifizetéséhez hozzájárulok. 

 

………………………………..….    …………………………………. 

munkáltatói jogkör gyakorló                             egység vezető 

 

 

A kérelmező részére ………..….……. Ft illetményelőleg utalásához hozzájárulok. 

 

       ………………………………… 

             Klinikai Központ elnöke/irodavezető 
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16. számú melléklet 

 

Modulo számlaigénylő lap minta 

 

Az űrlap a https://modulo.etr.u-szeged.hu/modulo/login.ashx címen, kizárólag regisztrált felhasználóknak érhető 

el és csak elektronikusan tölthető ki. 

 

 

https://modulo.etr.u-szeged.hu/modulo/login.ashx
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17. számú melléklet 

 

Az Egyetem pénzbegyűjtő helyeinek a listája 

 

 

sorsz. Név cím 

1 Klinikai Központ Élelmezési Osztály  Szeged, Tisza Lajos krt. 107. 

2 SZTE SZAKK Fizető Parkoló 

 Szeged, Semmelweis u. 6., Korányi fasor 

14-15. 

3 Dávid Gyógyszertár  Szeged, Kálvária sgt. 57 

4 Korányi Gyógyszertár  Szeged,Korányi fasor 8. 

5 Semmelweis Kollégium Szeged, Semmelweis u. 4. 

6 Károlyi Kollégium Szeged, Kossuth L. sgt 74. 

7 Teleki Kollégium Szeged, Semmelweis u. 5. 

8 Hermann Kollégium Szeged, Temesvári krt. 50-52. 

9 Móra Kollégium Szeged, Középfasor 31-33. 

10 Béke Kollégium Szeged, Béke u. 11-13. 

11 Jancsó Kollégium Szeged, Semmelweis u. 7. 

12 SZTE MK Kollégium Szeged, Kollégiumi út 11. 

13 Apáthy Kollégium Szeged, Apáthy u. 4. 

14 Madzsar Kollégium Szeged, Bal fasor 39-45. 

15 Eötvös Kollégium Szeged, Tisza L. krt. 103. 

16 Öthalmi Diáklakások Szeged, Budapesti út 5. 

17 Leányszállás Szeged, Leányszállás köz 2. 

18 Liliom utca Vendégház Szeged, Liliom u. 10. 

19 

Vántus István Gyak.Zeneműv. 

Szakközépiskola Szeged, Tisza L. kft. 79-81. 

20 ZMK Konzervatórium  Szeged, Tisza L. kft. 79-81. 

21 BTK Magyar Nylevészeti Tanszék Szeged, Egyetem u. 2. 

22 SZTE MK Mars tér 7. Szeged, Mars tér 7. 

23 JGYPK Ált.Isk. Igazgatóság Szeged, Boldogasszony sgt. 8. 

24 JGYPK Ált.Isk. konyha (ebéd befizetés) Szeged, Boldogasszony sgt. 8. 

25 JGYPK Múzeum/Tudástár Szeged, Boldogasszony stgt. 6. 

26 JGYPK Jegyzetbolt 

Szeged, Boldogasszony sgt. 6; Szeged, 

Hattyas sor 10. 

27 Sportközpont Hattyas sor Szeged, Hattyas sor 10. 

28 

SZTE Gyakorló Gimnázium és Ált.Isk. 

(ebéd befizetés) Szeged, Boldogasszony sgt. 3-5. (Ált. Isk.) 

29 SZTE Gyakorló Gimnázium és Ált.Isk. Szeged, Szentháromság u. 2. (Gimnázium) 

30 Fogászati Klinika  Szeged, Tisza L. krt. 64-66. 

31 TIK Igazgatóság Szeged, Ady tér 10. 

32 TIK Klebelsberg Könyvtár Szeged, Ady tér 10. 

33 TTIK Dékáni Hivatal Szeged, Aradi vértanúk tere 1. 

34 JatePress Szeged, Petőfi S. sgt 30-34. 

35 Füvészkert Szeged, Lövölde u. 42. 

36  SZTE MGK Mezőgazdasági Kar Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 
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