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1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) keretei 

1. §  Jelen SZMSZ a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 

11. §-a rendelkezéseinek figyelembevételével rögzíti a Veszprémi Érseki Hittudományi 

Főiskola (a továbbiakban: Főiskola vagy VHF) működésére és szervezetére vonatkozó 

mindazon szabályokat, amelyeket a vonatkozó jogszabályok a felsőoktatási intézmény 

jogkörébe utalnak. 

2. §  Az SZMSZ az Nftv. 2. mellékletének II. pontjának figyelembevételével megállapítja a 

szervezeti és működési rendet, azaz a VHF szervezeti felépítését, tagolását, vezetési 

szerkezetét, a vezetői és magasabb vezetői megbízások eljárási rendjét, az intézményen belüli 

kapcsolattartás, a hallgatói rendezvények és a hallgatók számára nyújtott szolgáltatások 

szervezésének rendjét, a foglalkoztatási követelményrendszert, és szabályozza az intézményi 

minőségirányítást. 

3. §  Az SZMSZ részletesen kitér a Szenátus jogkörére, szabályozza a fegyelmi, valamint a 

jogorvoslati eljárás rendjét, meghatározza azon ügyek körét, amelyekben a hallgatói 

önkormányzat dönt, illetve véleménynyilvánítási jogot gyakorol. 

4. §  Az SZMSZ az Nftv. alapján meghatározza azokat a szabályokat, amelyek alapján a rektor dönt 

az önköltséges képzésben részt vevő hallgató esetén a tanulmányi eredmények alapján járó és a 

szociális helyzet alapján adható kedvezményekről, a részletfizetés engedélyezéséről, valamint 

rögzíti a címadományozás feltételeit, eljárásrendjét.  

5. §  Jelen SZMSZ az Nftv. 91–93. §-ai értelmében meghatározza azon további részletszabályokat, 

amelyek tekintetében a VHF mint egyházi felsőoktatási intézmény eltérhet az Nftv. 

főszabályaitól.  

6. §  Az SZMSZ figyelembe veszi, és beépíti az intézményi belső szabályozásba az Egyházi 

Törvénykönyv (ET) vonatkozó fejezeteinek és kánonjainak elvárásait és ajánlásait (Ld.: II. 

fejezet 810–814. kánonjai, III. fejezet 815–821. kánonjai).  

7. §  A Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata teljesen összhangban van a Pázmány Péter 

Katolikus Egyetem Hittudományi Karának 2020. június 6-án jóváhagyott Statútumának 

szerkezetével és előírásaival. 

2. A Főiskola jogállása, jellege, képzései és gazdálkodása – alap- és kiegészítő tevékenységei 

1. §  A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola az Egyházi Törvénykönyv szabályai, a 

lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási 

közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (Ehtv.) 11. § (3) bekezdése, a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:4 §-a, valamint a nemzeti felsőoktatásról 

szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 4. § (1) bekezdésének b) pontja és (1a) bekezdése szerint 

a Veszprémi Főegyházmegyén (továbbiakban: Főegyházmegye) belül működő belső egyházi 

jogi személy. Működése felett a felügyeletet a Veszprémi Érsekség gyakorolja. 

2. §  A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola az 1952-ben feloszlatott Veszprémi Papnevelő 

Intézet és Főiskola jogutódja. Önálló, elsődlegesen közfeladatot ellátó, belső egyházi jogi 

személy. Újraalapítása 1991-ben történt. Székhelye: 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. 1999-ben a 

VHF teológia szakja a Pázmány Péter Katolikus Egyetemhez affiliálódott.  

3. §  A jelenleg érvényben lévő egyházi szabályozás értelmében az intézmény önálló szervezeti 

egységeként Papnevelő Intézet (Boldog Gizella Szeminárium, a továbbiakban: Szeminárium) 

működik, amely oktatási és nevelési egység, nevelőotthon. A Szeminárium – a jogállását és 

működését meghatározó Egyházi Törvénykönyv szabályai szerint – a Főiskola szervezeti 
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keretei között működő egyházi jogi személy. A Szeminárium jogállását és működését 

részletesen saját szervezeti és működési rendje szabályozza. 

4. §  A Szeminárium elsődleges feladata a papképzés szervezése, amelyet a teológiai képzéssel 

kapcsolatban meghatározott képzési és kimeneti követelmények teljesítésével, szakszerű, 

hatékony és célszerű feladatellátás megszervezése útján biztosít. 

5. §  A Szeminárium a Főiskola szervezeti egysége, de az Egyházi Törvénykönyvben foglalt 

tevékenysége tekintetében független, és az egyházjog előírásai szerint működik. 

6. §  A Szeminárium gazdálkodása része a Főiskola gazdálkodásának, azonban a Szemináriumot 

érintő minden személyi és gazdasági jellegű döntés az érsek jóváhagyásával válik érvényessé. 

7. §  A Főiskola köteles biztosítani a Szeminárium költségvetési függetlenségét, amely működési 

elvnek – konkrét szabályozás formájában – a Főiskola SZMSZ-ében és egyéb szabályzataiban 

is meg kell jelennie. A szabályozásnak különösen: a kötelezettségvállalás, a teljesítésigazolás, 

az utalványozás gyakorlásának módjára, valamint az ezekért felelős személyek (munkakörök, 

tisztségek) kijelölésének rendjére kell kiterjednie azzal, hogy a szemináriumi rektor nem lehet 

önállóan sem kötelezettségvállaló, sem utalványozó. 

8. §  A Szeminárium vezetője és képviselője a Szeminárium rektora (a továbbiakban: szemináriumi 

rektor), akit a Veszprémi Főegyházmegye érseke bíz meg és ment fel. Szemináriumi rektori 

megbízás kizárólag egyházi személynek adható. 

(1) A szemináriumi rektor gondoskodik a Szemináriumnak az Egyházi Törvénykönyv vonatkozó 

rendelkezései szerinti működtetéséről, ennek érdekében gyakorolja az őt megillető 

szabályozási, felügyeleti, munkairányítói jogköröket, és gondoskodik a papnevelési és az egyéb 

szemináriumi szabályzatok kiadásáról. A munkáltatói és a kötelezettségvállalói jogokat a 

Főiskola rektora gyakorolja. 

(2) A Szeminárium rektorát kizárólag az érsek utasíthatja az Egyházi Törvénykönyvben 

meghatározott feladatai ellátása tekintetében. 

9. §  A Főiskola az ET 821. kánonja szerinti vallási tudományok felsőfokú intézeteként működik, 

ahol – a Teológia Tanszék szakmai felügyelete mellett – osztatlan rendszerű teológia, osztatlan 

tanárképzés – hittanár-nevelőtanár szakterületen – és katekéta-lelkipásztori munkatárs 

alapképzési (BA) szakok működnek, amelyek keretében teológiai és a keresztény kultúrához 

tartozó egyéb tárgyak oktatása zajlik. A Főiskola úgy tervezi meg, és hagyja jóvá állami 

szakjainak indítását és tartalmi felépítését, hogy azok tartalmazzanak hitéleti műveltségi 

elemeket. A Főiskola székhelyén, Veszprémben valamennyi hitéleti és állami szakon nappali és 

levelező munkarendben, állami ösztöndíjas és önköltséges formában egyaránt folyik képzés.  

10. §  A Főiskola – szerepet és küldetést vállalva a megújult tanárképzésben – a veszprémi székhelyű 

Pannon Egyetemmel kötött és nyilvántartásba vett együttműködési megállapodás alapján az 

osztatlan hittanár-nevelőtanár képzését nemcsak egyszakos formában, hanem közismereti 

szakpárban is biztosítja angol nyelv és kultúra tanára, informatikatanár, kémiatanár, 

magyartanár, német nyelv és kultúra tanára, dráma- és színházismeret-tanár, valamint 

természetismeret-környezettan tanár szakokkal meghirdetve. 

11. §  A Főiskolán társadalomtudományi képzési területen működik a szociális munka (BA) 

alapszakos képzés, amely nem vallási (szent) tudományokat oktat, hanem állami feladatot 

teljesít.  

12. §  A Főiskola azokat a világi krisztushívőket kívánja felkészíteni a szociális munka és a tanári 

pálya kihívásaira, akik az egyházban hittanári, lelkipásztori munkatársi feladatokat, a 

társadalomban egyéb segítői, karitatív szolgálatot kívánnak ellátni, nem utolsó sorban pedig 

támogató feladatot az iskolai és iskolán kívüli felzárkóztatásban, tehetséggondozásban. 
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13. §  A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karával (PPKE HTK) 1999. április 30-án 

kötött affiliációs megállapodás értelmében az intézményben a PPKE HTK kihelyezett 

képzéseként STB fokozattal (Sacrae Theologiae Baccalaureatus) záruló teológusképzést folytat. 

14. §  A VHF graduális és posztgraduális képzéseket valósít meg az alábbi tudomány- és képzési 

területeken, képzési szinteken: 

Tudományterületek: 

 bölcsészettudományok; 

 hittudomány;  

 társadalomtudományok. 

Képzési területek: 

 bölcsészettudomány;  

 gazdaságtudományok; 

 hitélet; 

 pedagógusképzés; 

 társadalomtudomány. 

Képzési szintek: 

 alapképzés; 

 mesterképzés; 

 osztatlan képzés; 

 szakirányú továbbképzés. 

15. §  A Főiskola – alapképzési portfóliójára építve – kiemelt küldetésének tekinti a felsőfokú 

végzettséggel rendelkező szakemberek továbbképzését, specializálódásuk támogatását. Ennek 

megfelelően mind a pedagógusképzési, mind a társadalomtudományi területeken szakirányú 

továbbképzéseket és szakvizsgát adó továbbképzéseket szervez pedagógus szakvizsga 

(tehetséggondozás, tehetségfejlesztés tanulmányterületen), tehetségfejlesztő szaktanácsadó, 

valamint közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga, illetve iskolai szociális munka és 

alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szakokon.  

16. §  A VHF az alaptevékenységéhez kapcsolódó egyéb oktatási vagy oktatási jellegű feladatokat is 

ellát: 

(1) Felvételi előkészítő és egyéb tanfolyamokat szervez. 

(2) Az államilag támogatott felsőfokú szakemberképzésben részt vevő hallgatók számára olyan 

speciális továbbképzéseket, illetve szolgáltatásokat nyújt, amelyek közvetlenül nem 

kapcsolódnak a képesítési követelményekben és a tantervekben foglalt tanulmányi 

kötelezettségek teljesítéséhez. 

(3) Iskolarendszeren kívüli felnőttképzési tevékenységet végezhet. 

17. §  A VHF az alaptevékenységéhez kapcsolódó egyéb, nem oktatási-kutatási feladatokat is ellát: 

(1) Tankönyv- és jegyzetkiadást, valamint taneszköz-fejlesztést végez. 

(2) Az alaptevékenységi körének megfelelően saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, 

könyvtári és informatikai szolgáltatásokat, kollégiumi elhelyezést biztosít, és kulturális 

lehetőségeket nyújt. 

(3) A Főiskola infrastruktúrájának üzemeltetésével, fenntartásával és folyamatos fejlesztésével 

kapcsolatban saját hatáskörben lát el feladatokat.  

(4) Alapfeladatai és kiegészítő tevékenységének teljesítése érdekében oktatási, gazdasági, műszaki 

és más szolgáltató szervezeti egységeket működtet. 

(5) A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenységként látja el, amelynek alapvető 

támogatási feltételeit az állam biztosítja az Nftv-ben foglaltak szerint. Az intézmény 
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működésének forrását képezik továbbá a fenntartói támogatás és a saját bevételek, illetve a 

számára felajánlott vagyon is. 

18. §  A VHF az alaptevékenységéhez szorosan nem kapcsolódó, ún. kiegészítő tevékenységet is 

végez:  

(1) az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdai 

szolgáltatások, munkahelyi vendéglátás, étkeztetés, az oktatást szolgáló helyiségek bérbeadása 

és a kollégiumi szálláshelyek kiadása, informatikai tevékenység és szolgáltatások). 

19. §  A Főiskola fenntartója a Veszprémi Érsekség (a továbbiakban: fenntartó). A fenntartó jogait 

és feladatait jelen SZMSZ 3. pontja részletezi. 

20. §  A Főiskola önállóan gazdálkodik, és kezeli a Fenntartó által rendelkezésére bocsátott 

ingatlanvagyont. Gazdálkodási tevékenységéről minden évben – a vonatkozó jogszabályok 

szerint – beszámolót készít.  

21. §  Az Intézmény éves költségvetését és beszámolóját a Fenntartó hagyja jóvá. A gazdálkodás 

rendjét a hatályos egyházi, valamint az egyházi jogi személyekre vonatkozó állami 

jogszabályok mellett az SZMSZ és annak mellékletei rögzítik. 

22. §  Az Intézmény önálló jogi személyiséggel rendelkező társaságban, egyesületben, alapítványban 

és egyéb szervezetben kizárólag a Fenntartó engedélyével vehet részt, illetve alapíthat. A VHF 

a rendelkezésére bocsájtott ingatlanokat kizárólag a Fenntartó írásbeli engedélyével 

idegenítheti el vagy terhelheti meg. 

23. §  A Főiskola a Fenntartó által rendelkezésére bocsájtott, illetve saját tevékenysége révén szerzett 

forrásokkal, eszközökkel és vagyonnal az Egyházi Törvénykönyv rendkívüli vagyonkezelésre 

vonatkozó szabályainak és a jelen SZMSZ vonatkozó mellékletei rendelkezéseinek 

figyelembevételével gazdálkodhat. 
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3. A Főiskola fenntartója, felső irányítása és a fenntartó döntési területei 

1. §  Az egyházjog szerint a Főiskola (és a Szeminárium) felett a felügyeletet a fenntartó vezetője, az 

Ordinárius (a mindenkori veszprémi érsek) gyakorolja.  

2. §  Az Ordinárius hagyja jóvá a Szenátus által elfogadott szervezeti és működési szabályzatot. Az 

Ordinárius módosíthatja az SZMSZ-t, és visszaküldheti azt a Szenátus elé megerősítésre olyan 

kiegészítésekkel és javaslatokkal, amelyek nem a felsőoktatási jogszabályi környezetből, 

hanem a kánonjogból származnak.  

3. §  Az ő jogköre a Főiskola rektorának megbízása vagy amennyiben a jogszabályok azt 

megkívánják, az általa kijelölt személy felterjesztése a miniszternek, illetve az illetékes állami 

hatóságoknak. 

4. §  Az Ordinárius kizárólagos joga a Szeminárium rektorának, illetve a prefektus(ok) és 

spirituális(ok) megbízása, indokolt esetben hivatalból való elmozdításuk. A Szeminárium 

rektorának megbízásával, illetve a rektor jogaival kapcsolatos rendelkezéseket a Főiskola 2020. 

július 1-jével módosított alapító okiratának V. fejezete (1-4.pontok), illetve az intézet saját 

szervezeti és működési rendje szabályozza. 

5. §  A fenntartó vezetője gyakorolja a főiskolai és a szemináriumi rektor felett a munkáltatói 

jogokat. 

6. §  Az Ordinárius kizárólagos joga szavazati jogú tag delegálása a Főiskola Szenátusába. 

7. §  Ajánlást és javaslatot fogalmazhat meg a teológiai tanári munkakörben történő foglalkoztatásra 

a Főiskola rektorának.  

8. §  Az Ordinárius javaslatot tehet a főiskolai rektornak a magasabb vezetők (rektorhelyettes, 

gazdasági vezető) megbízására. 

9. §  Az Ordinárius hagyja jóvá, és terjeszti fel – a Szenátus és a rektor ajánlása alapján – az 

egyetemi és főiskolai tanári kinevezéseket a jelen SZMSZ 9.1. pontjának 15. §-ában 

részletezettek szerint, ugyanezen pont 22. §-a (4) és (5) bekezdéseiben leírtak teljesülése esetén 

az illetékes minisztériumnak. 

10. §  Az Ordinárius felelős a Szeminárium egyházi jog által szabályozott tevékenységének 

felügyeletéért, így jogosult a Szeminárium működését érseki rendelkezéssel szabályozni, a 

Szeminárium működését módosítani vagy felfüggeszteni.  

11. §  A fenntartó fogadja el és rendeli el: 

(1) a Főiskola költségvetésének éves, illetve éven túli kötelezettségvállalási tervét és 

végrehajtásának ütemtervét; 

(2) a számviteli rendelkezések alapján elkészített éves költségvetési beszámolóját. 

12. §  A fenntartó magához vonhatja a döntést:  

(1) a Főiskola rendelkezésére bocsájtott, illetve tulajdonában lévő ingatlanvagyon hasznosításáról, 

elidegenítéséről; 

(2) együttműködési megállapodás(ok) megkötéséről; 

(3) javaslattal élhet szervezetének, szervezeti egységeinek átalakításáról, megszüntetéséről. 
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4. A Főiskola vezetése 

1. §  A Főiskola irányítása – a jelen szabályzatban meghatározott módon –, személyi és testületi 

vezetéssel történik. E szabályzat utal több belső szabályra, mellékletre, amikor a tárgy speciális 

és részletesebb szabályozást kíván. Ezek többek között a következők: a felvételi, tanulmányi és 

vizsgaszabályzat (a továbbiakban: TVSZ), a fegyelmi szabályzat, a térítési és juttatási 

szabályzat, a könyvtár-, valamint a kollégiumi szabályzat. 

2. §  A megbízással, felmentéssel, illetve a vezetéssel összefüggő munkáltatói és munkairányítói 

jogokat magasabb vezetőként a rektor gyakorolja. 

3. §  A munkairányítói, munkaszervezési jogokat – annak eseti átruházása esetén – a VHF 

rektorhelyettese is gyakorolhatja.  

4. §  A VHF irányításában közreműködő testületek feladat- és hatáskörét az SZMSZ 5. és 6. pontjai 

rögzítik. 

5. §  A VHF irányításában közreműködő magasabb vezetők és vezetők feladat- és hatáskörét az 

SZMSZ 7. pontja rögzíti, az egyes részleteket a rektor által kiadott munkaköri leírások 

taglalják. 

5. A Szenátus 

1. §  A Szenátus meghatározza saját működésének rendjét, a Főiskola képzési és kutatási feladatait, 

továbbá ellenőrzi azok végrehajtását, nem utolsó sorban pedig nyomon követi az intézmény 

gazdálkodási tevékenységét.  

2. §  A Szenátus elnöke a rektor, akadályoztatása esetén a rektorhelyettes. 

3. §  A Szenátus javaslatot tesz az Ordináriusnak az intézményfejlesztési terv elfogadására. Az 

intézményfejlesztési tervet középtávra, legalább ötéves időszakra kell elkészíteni, évenkénti 

bontásban meghatározva a végrehajtás feladatait. Az intézményfejlesztési terv része a 

foglalkoztatási terv.  

4. §  A Szenátus fogadja el a Főiskola képzési és továbbképzési programját. 

5. §  A Szenátus fogadja el a hallgatói önkormányzat alapszabályát. 

6. §  A Szenátus fogadja el a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatát, illetve annak 

mellékleteit képező további intézményi szabályzatokat. 

7. §  A Szenátus határozza meg az oktatói munka hallgatói véleményezésének rendszerét. 

8. §  A Szenátus dönt, illetve javaslatot fogalmazhat meg az Ordinárius számára képzés- és egyéb 

fejlesztési tervekről. 

9. §  A Szenátus dönt: 

a) a kutatási program elfogadásáról; 

b) a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozásának kezdeményezéséről; 

c) címek és kitüntetések alapításáról és adományozásáról; 

d) saját és a Főiskola állandó és ad hoc bizottságainak létrehozásáról. 

10. §  A Szenátus hatáskörébe tartozik továbbá: 

(1) képzések indításának, illetve megszüntetésének kezdeményezése; 

(2) az egyetemi és főiskolai tanári címre történő javaslattétel; 

(3) a Főiskola kutatási, fejlesztési, innovációs tevékenységének, minőségfejlesztési programja 

végrehajtásának értékelése; 

(4) a fenntartó által meghatározott keretek között a Főiskola költségvetésének elfogadása. 

11. §  A Szenátus bármely kérdést megvitathat, bármely kérdésben kialakíthatja állásfoglalását, 

bármely kérdésben javaslattal élhet. Állásfoglalásait, javaslatait a rektoron keresztül 

megküldheti döntéshozatalra és/vagy intézkedésre az Ordináriusnak, aki köteles arra harminc 

napon belül érdemi választ adni. 
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12. §  A Szenátus rendszeresen – de évente legalább két alkalommal – áttekinti a Főiskola működését. 

13. §  A Főiskola a Szenátus létrehozásával, működésével, tagjai megbízatásával, illetve annak 

megszűnésével, a Szenátus napirendjének előkészítésével kapcsolatban az alábbiakat rendeli el 

azzal, hogy a VHF Szenátusa nem választás útján szerveződik, hanem hivatalból (vezetői, 

illetve bizonyos munkakörtípusok alapján) járó tagok és delegáltak által: 

(1) a Szenátus létszáma 8-10 fő
1
.  

(2) A Szenátus tagja – a hallgatói önkormányzat képviselője kivételével – az lehet, aki az 

intézményben munkaviszony keretében oktatói, kutatói vagy egyéb munkakört tölt be. 

(3) Tagjai:  

a) hivatalból: a rektor, a tudományos és oktatási feladatokat ellátó rektorhelyettes, az állandó 

bizottságok elnökei
2
, az intézet- és tanszékvezetők

3
, a Főiskolán oktatott tudomány- és 

képzési területek
4
 képviseletében egy-egy szakfelelős (a jelenlegi hatályosság alatt összesen 

3 fő)
5
, a nem-oktató, nem-kutató munkatársak képviseletében a gazdasági vezető; 

b) a fenntartó képviseletében az Ordinárius delegáltja (1 fő); 

c) a hallgatói önkormányzat delegáltja (1 fő); 

d) amennyiben a Szemináriumban az Ordinárius döntésének megfelelően folyik papképzés, 

annak rektora és főduktora (2 fő)
6
. 

e) A Szenátus állandó meghívottja az Ordinárius vagy az általa delegált valamely helynök vagy 

más, az Ordinárius képviseletével megbízott egyházi személy, aki tanácskozási joggal vesz 

részt az ülésen. 

(4) A Szenátus tagjainak megbízatása négy év, a hallgatói önkormányzat képviselője esetében 

pedig legfeljebb két év lehet. 

(5) A Szenátus szükség szerint, de legalább évente kétszer (félévente egy-egy alkalommal) tart 

ülést. 

(6) A Szenátus ülései az intézmény alkalmazottai és hallgatói számára alapesetben nyilvánosak, 

kivéve, ha a rektor – az Ordinárius vagy a Szenátus jelen lévő tagjai több mint ötven 

százalékának kérésére – zárt ülést rendel el. 

(7) A Szenátus ülése akkor határozatképes, ha tagjainak legalább ötven százaléka + 1 fő jelen van. 

(8) A Szenátus jelen lévő tagjai több mint ötven százalékának kérésére – elsősorban személyi 

ügyekben – titkos szavazást kell tartani. 

(9) A Szenátus üléséről jegyzőkönyv készül. A Szenátus határozatba foglalva hozza meg döntéseit. 

A határozatokat a VHF legkésőbb a Szenátus ülését követő 10. munkanapig nyilvánosságra 

hozza, és közzéteszi a Főiskola honlapján. 

(10) A Szenátus a feladat- és jogkörébe tartozó ügyek előkészítésére – meghatározott időre vagy 

alkalmilag – bizottságot hozhat létre.  

14. §  A Szenátus e-mail útján, elektronikusan is szavazhat. Az elektronikus szavazás rendje: 

                                                 
1
 Amennyiben egy személy két jogalap révén is rendelkezne szavazati jogú tagsággal, csak a magasabb jogalapot 

(hivatalt, munkakört) lehet figyelembe venni. Az alacsonyabb hivatali vagy munkaköri jogalap szerinti tagság betöltésére 

(amennyiben van megfelelő munkatárs) a rektor felkérhet a feltételeknek megfelelő kollégát.  
2
 Jelenleg a Minőségbiztosítási Bizottság elnöke: 1 fő. 

3
 Amennyiben a tanszék- és szakfelelősi megbízást ugyanaz a személy tölti be, az értelemszerűen 1 tagságnak minősül. 

Amennyiben a két munkakört két személy tölti be, az két tagságot jelent.   
4
 Amennyiben egy képzési területen több szakfelelős van, a szakfelelősök minősített többséggel vagy konszenzussal 

jelölik ki önmaguk közül a delegált személyét. Amennyiben nincs konszenzus, a magasabb hallgatói létszámú szak 

vezetője kap meghívást a rektortól a testületbe. 
5
 Amennyiben a Főiskolán bővül a tudományterületek köre, a szakfelelősi képviselet magasabb lesz. 

6
 Amennyiben a Szeminárium működése az Ordinárius döntése értelmében szünetel, a tagság teljes létszáma két fővel 

kevesebb, és ilyenkor ezt kell figyelembe venni a határozatképesség megállapításánál is.  
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(1) A rektor saját hatáskörében eljárva vagy a Szenátus döntése alapján a Szenátus feladat- és 

hatáskörébe tartozó ügyekben sürgős esetben e-mail útján történő szavazást is elrendelhet. 

(2) Az e-mail útján történő szavazással kapcsolatos eljárás – az ebben a bekezdésben foglalt 

eltérésekkel – megegyezik az e szabályzatban foglaltakkal. 

(3) E-mail útján történő szavazással személyi kérdésekben dönteni nem lehetséges. Az így hozott 

személyi döntés érvénytelen. Személyi ügyekben e-mailes napirendi pont nem küldhető ki. 

(4) Az e-mail útján történő szavazás esetén egyszerre több határozati javaslatról is lehetséges 

szavazni, de csak akkor, ha azok ügyében az e-mail útján történő szavazást elrendelő/kérő 

személy vagy szervezeti egység azonos. Ebben az esetben minden egyes határozati javaslattal 

kapcsolatban külön szavazólapot kell készíteni. Minden egyes e-mail útján történő szavazás 

során az e-mailhez szavazási felhívást is csatolni kell. Ennek tartalmaznia kell a szavazásra 

rendelkezésre álló határidőt is. 

(5) Az e-mail útján történő szavazási eljárásnál az összes szavazólapot és a szavazási felhívást egy 

e-mailben kell megküldeni. Minden egyes szavazólapon fel kell tüntetni az egész határozati 

javaslatot. 

(6) Az e-mail útján történő szavazásnál a kiküldött szavazási felhívás a meghívó szerepét is betölti, 

és nem vonatkoznak rá az e szabályzat egyéb részeiben rögzített határidők. Napirendet ilyen 

szavazásnál írni nem kell. 

(7) A szavazásra bocsátott határozati javaslat(ok)hoz tartozó előkészítő anyagokat, 

előterjesztéseket a szavazólapok kiküldése előtt vagy azokkal együtt meg kell küldeni a 

Szenátus tagjainak. 

(8) A Szenátus dönthet úgy, hogy valamely határozati javaslatot nem kíván eldönteni az adott 

ülésén, hanem arról egy későbbi e-mailes szavazáson dönt. Az erről hozott határozatban 

rögzíteni kell az e-mailes szavazás megszervezésének időpontját is. Ilyen esetben az adott 

határozati javaslatra vonatkozó szavazólapon a korábbi ülés szerinti tárgysorozati számot is 

szerepeltetni kell. Egyéb esetekben a határozati javaslatoknak nem kell tárgysorozati számot 

adni. 

(9) A Szenátus úgy is dönthet, hogy olyan kérdés(ek)ben rendel el e-mail útján történő szavazást, 

amely(ek) nem került(ek) elé határozati javaslatként. Ebben az esetben az e-mailes szavazás 

során már határozati javaslat(ok)ként kell e kérdés(eke)t szerepeltetni, viszont tárgysorozati 

számot adni nem kell neki(k). 

(10) A szavazás módja az, hogy a kiküldött szavazólap(ok)on a Szenátus tagjai vagy aláhúzással 

vagy bekeretezéssel egyértelműen megjelölik, hogy elfogadják, elutasítják, vagy pedig 

tartózkodni kívánnak az adott határozati javaslat ügyében. Több megjelölés esetén a szavazólap 

érvénytelen. Ezt követően határidőn belül visszaküldik e-mailben a szavazólap(ok)at arra az e-

mail címre, amelyikről kapták azokat. A más e-mail címre küldött szavazólap(ok)at tilos 

figyelembe venni úgy a szavazás végeredményének megállapításában, mint a részvétel 

tekintetében. Az e-mailes visszaküldés egyben a dátum és a szavazó azonosítását is feltételezi. 

(11) A kiküldött szavazólap(ok)on történő bármilyen változtatás – leszámítva a szavazáshoz 

szükséges aláhúzást vagy bekeretezést – a szavazólap érvénytelenségét eredményezi. 

(12) A szavazást kommentálni, a szavazathoz megjegyzést hozzáfűzni nem lehet, aki mégis ilyen 

tartalmú nyilatkozatot tesz, az semmi esetre sem kerülhet be a jegyzőkönyvbe. 

(13) Ha több határozati javaslatról kell dönteni, akkor az összes szavazólapot egy e-mailben kell 

visszaküldeni. Ha a szavazásra jogosult több e-mailben küldi vissza a szavazólapokat, a 

határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni, de csak az időrendben először 

visszaérkezett szavazólap(ok)on leadott szavazatait lehet figyelembe venni. A többi határozati 

javaslat tekintetében úgy kell tekinteni, mintha az érintett nem szavazott volna, még abban az 

esetben sem, ha az általa kitöltött többi szavazólap a megadott határidőn belül érkezett meg. 
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(14) A határozatképesség szempontjából a határidőn belül visszaküldött szavazólapok száma az 

irányadó. Ha egy személy többször is visszaküldi a szavazólap(ok)at, akkor a legelőször 

visszaérkezett szavazólap számít. 

(15) A szavazólapok visszaküldésének határideje az e-mailek elküldésétől számított negyvennyolc 

és százhúsz óra között állapítható meg. Az adott szavazás esetében betartandó határidőt a rektor 

állapítja meg. A határidőt a szavazási felhívásban fel kell tüntetni. Ha több határozati javaslattal 

kapcsolatos szavazólap is kiküldésre kerül, ez esetben is csak egyféle határidő alkalmazható. 

(16) Amennyiben a Szenátus dönt úgy, hogy valamely kérdésben e-mail útján történő szavazást 

rendel el, abban az esetben az általa hozott határozatban meg kell jelölnie a szavazás 

kezdőnapját és azon belül a kezdő óráját. 

(17) E-mail útján történő szavazás kezdőidőpontját csak munkanapon reggel nyolc és délután négy 

óra között szabad kijelölni. Az ilyen szavazás határidejének vége is csak munkanapon reggel 

nyolc és délután négy óra közé eshet. 

(18) A szavazás végeredményéről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell 

az eredeti e-mail útján kiküldött szavazólapokat és a szavazási felhívást, továbbá az érvényes 

szavazólapokat, a határidőn belül visszaérkezett érvénytelen szavazólapokat (az érvénytelenség 

okának megjelölésével), a szavazati összesítőt és az elfogadott határozatokat. 

(19) A jegyzőkönyvet a rektor és a rektori titkárságvezető hitelesíti. 

6. Egyéb testületek, tanácsok, bizottságok 

6.1. A Rektori Tanács 

1. §  A Rektori Tanács segíti a rektort munkája végzésében, végrehajtói feladatainak ellátásában.  

2. §  Tagjai hivatalból: a rektor, a tudományos és oktatási feladatokért felelős rektorhelyettes, a 

gazdasági vezető, a tanszékvezetők, a szakok vezetői, valamint a rektor által öt évre kinevezett, 

legfeljebb négy teológiai tanár. Amennyiben a tanács tanulmányi, vizsga, szociális és 

esélyegyenlőségi ügyekben ül össze, a releváns napirendi pontokon biztosítani kell a HÖK-

elnök részvételét. 

3. §  A Rektori Tanácson hivatalból vesz részt a rektori titkárság vezetője mint jegyzőkönyv–vezető.  

4. §  A Főiskola minden tanácsának döntésképességét, illetve határozathozatali módját illetően a 

hatályos kánonjogi szabályokat kell követni. 

5. §  A vagyonkezelés az ET V. könyvében foglaltak szerint történik. A rektori tanács feladata a 

költségvetési tervezet irányelveinek, valamint az egyes szakok önköltségének meghatározása. 

6.2. Kredittanács 

1. §  Elnöke: a tudományos és oktatási feladatokért felelős rektorhelyettes (akadályoztatása esetén a 

rektor). Tagjai: az érintett szak vezetője és a szakfelelős által felkért, legfeljebb két főállású, 

tantárgyfelelős oktató. 

2. §  A Tanács feladata más intézményekben szerzett kreditek és tanulmányok értékelése, a tantárgyi 

tartalmak egyezőségének vizsgálata, továbbá mindennemű kreditrendszerrel kapcsolatos döntés 

meghozatala. 
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6.3. Minőségbiztosítási Bizottság 

1. §  A Szenátus a Főiskolán folyó képzési és kutatási feladatok magas színvonalú ellátásának 

folyamatos ellenőrzésére – a Főiskola egészére kiterjedő minőségbiztosítási rendszer 

működtetésében való közreműködésre – Minőségbiztosítási Bizottságot hoz létre. A Bizottság 

feladata a főiskolai minőségbiztosítási vezető munkájának támogatása, tanácsadás, javaslattétel.  

2. §  A Bizottság összetétele:  

a) elnöke a minőségbiztosítási vezető; 

b) egy fő delegált a szociális munka szakról;  

c) egy-egy fő delegált a hitéleti és pedagógusképzési szakokról. 

d) A Bizottság titkára a minőségbiztosítási adminisztrátor. 

e) A Bizottság ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni a rektort.  

6.4. Fegyelmi Bizottság 

3. §  A fegyelmi bizottság a fegyelmi szabályzat alapján létesül és működik. 
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7. A rektor és a Főiskola magasabb vezetői, vezetői 

1. §  A Főiskola első számú felelős vezetője és képviselője a rektor, aki eljár és dönt mindazon 

ügyekben, amelyeket az Nftv. 13. § (1) bekezdése a felelősségi és jogkörébe utal, illetve a 

szervezeti és működési szabályzat, a kollektív szerződés nem utal más személy, vezető vagy 

testület hatáskörébe. 

2. §  A rektor képviseli az ET 238. C. 2§-a szerint a Főiskolát. Ugyancsak a rektor végzi az ET 1279 

c. szerint a vagyonkezelői feladatokat. A rektor nevezi ki a Főiskola vezetőit, kivéve azokat, 

amelyek megbízását az Ordinárius magának tartja fenn. 

7.1. A rektor feladat- és hatásköre 

1. §  A rektor gyakorolja az oktatói, kutatói, illetve tanári, valamint a nem-oktatói és nem-kutatói 

munkakörökben foglalkoztatott valamennyi munkavállaló felett a munkáltatói jogokat, 

valamint a megbízási jogviszonnyal összefüggésben a megbízót megillető jogosultságokat.  

2. §  Dönt a vezetői, az oktatói, kutatói, tanári, illetve egyéb más munkakörben foglalkoztatottak 

tekintetében a munkabér, a megbízási jogviszonyban állók tekintetében a megbízási díj, illetve 

a juttatások mértékéről. 

3. §  Dönt a személyes és a testületi cselekvés szabályai szerint fegyelmi, tanulmányi és egyéb 

ügyekben.  

4. §  A rektor a Szenátus és a Rektori Tanács elnöke.  

5. §  Évente legalább kétszer (félévente egy alkalommal) összehívja a Szenátust. 

6. §  Az egyéb tanácsokat akkor hívja össze, ha az szükségessé válik.  

7. §  Az Nftv. alapján a rektor felel: 

(1) a hazai és nemzetközi oktatási és kutatási kapcsolatokért, együttműködésért; 

(2) az intézmény képzési programjának a jogszabályoknak való megfelelőségéért; 

(3) az intézmény működési engedélyének módosításáért, új képzések indításáért. 

8. §  Évente beszámolót készít az Ordináriusnak.  

7.2. A rektor megbízása  

1. §  A Főiskola rektorának megbízására az Ordinárius tesz javaslatot, és terjeszti elő az ágazatért 

felelős miniszternek, aki azt felterjeszti a miniszterelnöknek. 

2. §  A Papnevelő Intézet rektorát az Ordinárius bízza meg meghatározatlan időre. 

3. §  Megfelelő indokkal az Ordinárius hivatalából elmozdíthatja a Papnevelő Intézet rektorát. 

4. §  Megbízott rektori megbízatást az Ordinárius mind a Főiskola, mind a Papnevelő Intézet 

esetében határozott időre, legalább 1, legfeljebb 3 évre adhat.  

5. §  Rektori megbízás mind a Főiskola, mind a Papnevelő Intézet esetében határozatlan időre (vagy 

annak az Ordinárius által történő visszavonásáig) adható azzal, hogy az Ordinárius ötévente 

értékeli a rektor tevékenységét, és javaslatot tesz a miniszternek a megbízás újabb öt évre 

történő meghosszabbítására. Az egyházi Fenntartó által indokoltnak tartott (és indokolható) 

esetben a meghosszabbítás időtartama lehet kevesebb, mint öt év, de minimum egy teljes 

naptári évre irányulhat.   

6. §  A megbízott rektori megbízás a 7.2. pont 4. §-a értelmében több alkalommal is 

meghosszabbítható – függetlenül a rektor személyének életkorától, azaz a 65. életév betöltését 

követően is –, és ha az Ordinárius másként nem rendelkezik, nem szükséges a nyilvános 

pályázat kiírása. 

7. §  Az Ordinárius rektori megbízására irányuló javaslatát, illetve az Ordinárius felkérésére 

benyújtott pályázatot a Szenátus véleményezi, és egyszerű többségi szavazatával megerősíti a 
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rektorjelölt személyét. A Szenátusnak csak az SZMSZ-ben rögzített pályázati feltételeknek 

való nem-megfelelés esetén van mérlegelési lehetősége. 

8. §  Az Ordinárius olyan személynek adhat rektori megbízást, illetve olyan személy megbízására 

tehet javaslatot a miniszternek, aki felsőoktatási intézményben szerzett vezetési, szervezési 

ismeretekkel, gyakorlattal és legalább egy „C” típusú középfokú államilag elismert, általános 

nyelvi, komplex vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkezik, továbbá a Főiskolával 

teljes munkaidőre szóló munkaviszonyban áll, illetve egyetemi tanári, főiskolai tanári, 

egyetemi docensi, főiskolai docensi vagy tudományos főmunkatársi munkakörben 

foglalkoztatott, vagy ha életkoránál fogva nem tölthet be oktatói, kutatói munkakört, 

rendelkezik egyetemi tanári vagy főiskolai tanári címmel. 

7.3. A rektorhelyettes megbízása, feladat- és hatásköre 

1. §  A rektort napi ügyviteli és intézményirányítási munkájában – a rektori tanács mellett – 

rektorhelyettes segíti.  

2. §  A Főiskola rektorhelyettesét – a Szenátus előzetes támogatásának kikérésével – a rektor bízza 

meg.  

3. §  A rektorhelyettes személyére az Ordinárius is tehet javaslatot. 

4. §  A rektorhelyettesi megbízás betöltéséhez nem szükséges nyilvános pályázatot kiírni, de az 

Ordinárius vagy a rektor dönthet a pályázat kiírása mellett. 

5. §  A rektorhelyettesi megbízás legalább egy, legfeljebb öt évre adható, de alapszabály szerint a 

rektori megbízás időtartamáig. 

6. §  Amennyiben a rektorhelyettesi megbízás betöltése nem külső pályázat útján történik, a rektor 

olyan személyt bízhat meg, aki felsőoktatási intézményben szerzett vezetési, szervezési 

ismeretekkel, gyakorlattal és legalább egy „C” típusú, államilag elismert, általános nyelvi, 

komplex vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkezik, továbbá a Főiskolával teljes 

munkaidőre szóló munkaviszonyban áll, illetve egyetemi tanári, főiskolai tanári, egyetemi 

docensi, főiskolai docensi vagy tudományos főmunkatársi munkakörben foglalkoztatott.  

7. §  Az Nftv. értelmében a rektorhelyettes – a rektor akadályoztatása vagy a rektori tisztség 

átmeneti betöltetlensége esetén – a Főiskola, illetve a Szenátus vezetőjeként jár el. 

8. §  A rektor – a munkáltatói jogok gyakorlása kivételével – eseti jelleggel bármilyen, a jelen 

SZMSZ 7.3. pontjában nem szabályozott jogkört is delegálhat a rektorhelyettesnek. 

9. §  A rektorhelyettes fő feladat- és hatásköre a Főiskola tudományos és oktatásszakmai 

ügyvitelének irányítása. Így feladata különösen: 

(1) a rektor akadályoztatása esetén teljes körű helyettesítése, az intézmény képviselete; 

(2) a Főiskolán folyó kutatásfejlesztési és innovációs tevékenység, továbbá a kapcsolódó pályázati 

tevékenység kutatásfejlesztési és innovációs szempontú, szakmai koordinációja; 

(3) kutatásfejlesztési és innovációs szempontú intézményi kapcsolattartás hazai és külföldi 

felsőoktatási intézményekkel, egyéb releváns szervezetekkel, piaci szereplőkkel; 

(4) az intézményi és intézményközi tehetséggondozó programok felügyelete és koordinációja; 

(5) a képzési portfólió fejlesztésével kapcsolatos koordinációs tevékenység; 

(6) a beiskolázási tevékenység szakmai felügyelete; 

(7) a Főiskola nemzetközi beágyazottságának erősítése; 

(8) a K+F+I folyamatok, a K+F szerződések koordinálása. 
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7.4. Az intézetvezető(k) megbízása, feladat- és hatásköre 

1. §  Az intézetek felelős vezetői az intézetvezetők. 

2. §  A jelen SZMSZ 10.1. pontjának 7.§-ában rögzített intézeti feladatokat az intézetvezető 

szervezik és irányítják. 

3. §  Általános szabály szerint a Főiskola intézetvezetőit – a Szenátus előzetes támogatásának 

kikérésével – a rektor bízza meg. 

4. §  Az intézetvezetői megbízás betöltéséhez nem szükséges nyilvános pályázatot kiírni, de a rektor 

dönthet a pályázat kiírása mellett. 

5. §  Amennyiben az intézetvezetői megbízás betöltése nem külső pályázat útján történik, a rektor 

olyan személyt terjeszthet elő a Szenátusnak, aki felsőoktatási intézményben szerzett vezetési, 

szervezési ismeretekkel, gyakorlattal rendelkezik, továbbá a Főiskolával teljes munkaidőre 

szóló munkaviszonyban áll, illetve egyetemi tanári, főiskolai tanári, egyetemi docensi, főiskolai 

docensi munkakörben foglalkoztatott. 

6. §  A jelen SZMSZ 10.1. pontjának 7.§-ában nevesített speciális intézet vezetői feladatkörének 

ellátása automatikusan történik az SZMSZ 10.1. pontjának 12. §-ában leírtak szerint.  

7. §  Az intézetvezető feladat- és hatásköre elsősorban: 

(1) az intézet képviselete; 

(2) az intézeti egységvezetők, koordinátorok, programvezetők, oktatók, tanárok, kutatók és egyéb 

munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók munkájának irányítása és ellenőrzése (a 

szabadságok kiadása, minősítés, javaslattétel a munkaköri leírásra); 

(3) az intézet keretében folytatott tudományos kutatómunka és publikációs tevékenység 

elősegítése, összehangolása, kutatásszervezési feladatok támogatása, a pályázati tevékenység 

ösztönzése.  

(4) Véleményt nyilvánít, javaslatot tesz az intézetet érintő valamennyi kérdésben a Főiskola 

testületei felé.  

(5) Összehangolja az intézet gondozásában működő szakok felelőseinek munkáját. 

(6) Előkészíti az intézeti értekezleteket, gondoskodik a meghozott határozatok végrehajtásáról. 

(7) Megbízásának lejártakor az intézetvezető beszámol a Szenátusnak. 

8. §  Gyakorolja az intézet munkavállalói felett a munkairányítói és munkaszervezési jogokat. 

7.5. A tanszékvezető(k) megbízása, feladat- és hatásköre 

9. §  A tanszékek felelős vezetői a tanszékvezetők. 

10. §  A jelen SZMSZ 10.1. pontjában rögzített tanszéki feladatokat a tanszékvezetők szervezik és 

irányítják. 

11. §  A Főiskola tanszékvezetőit – a Szenátus előzetes támogatásának kikérésével – a rektor bízza 

meg. 

12. §  A tanszékvezetői megbízás betöltéséhez nem szükséges nyilvános pályázatot kiírni, de a rektor 

dönthet a pályázat kiírása mellett. 

13. §  Amennyiben a tanszékvezetői megbízás betöltése nem külső pályázat útján történik, a rektor 

olyan személyt terjeszthet a Szenátus elé tanszékvezetői megbízásra, aki felsőoktatási 

intézményben szerzett vezetési, szervezési ismeretekkel, gyakorlattal rendelkezik, továbbá a 

Főiskolával teljes munkaidőre szóló munkaviszonyban áll, illetve egyetemi tanári, főiskolai 

tanári, egyetemi docensi, főiskolai docensi munkakörben foglalkoztatott. 

14. §  A tanszékvezető feladat- és hatásköre elsősorban: 

(8) a tanszék képviselete; 

(9) a tanszéki oktatók, kutatók és egyéb munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkájának 

irányítása és ellenőrzése (a szabadságok kiadása, minősítés, javaslattétel a munkaköri leírásra); 
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(10) a tanszék keretében folytatott tudományos kutatómunka és publikációs tevékenység elősegítése, 

összehangolása, kutatásszervezési feladatok támogatása, a pályázati tevékenység ösztönzése.  

(11) Véleményt nyilvánít, javaslatot tesz a tanszéket érintő valamennyi kérdésben a Főiskola 

testületei felé.  

(12) Összehangolja a tanszék gondozásában működő szakok felelőseinek munkáját. 

(13) Előkészíti a tanszéki értekezleteket, gondoskodik a meghozott határozatok végrehajtásáról. 

(14) Megbízásának lejártakor a tanszékvezető beszámol a Szenátusnak. 

15. §  Gyakorolja a tanszék munkavállalói felett a munkairányítói és munkaszervezési jogokat. 

7.6. A szakfelelősök felelőssége, megbízása, feladatköre 

1. §  A szakfelelős felel a szak tartalmáért, a teljes képzési folyamatért. 

2. §  Felel továbbá a szak mintatantervének elkészítéséért, végrehajtásáért, a szak vezetéséért. 

3. §  Feladata a szak megszervezésével kapcsolatos munka koordinálása. 

4. §  Közreműködik a tantárgyfelelősök és az oktatók kiválasztásában. 

5. §  A Főiskola szakfelelőseit – a rektorhelyettes, az intézet- vagy a tanszékvezető javaslata alapján, 

a Szenátus előzetes támogatásával – a rektor bízza meg. 

6. §  A szakfelelősök megbízásában a rektor dönthet önállóan is. 

7. §  A rektor csak olyan személynek adhat szakfelelősi megbízást, aki: 

(1) a Főiskolán teljes munkaidőben foglalkoztatott vezetőoktató (docens vagy tanár), és 

rendelkezik tudományos fokozattal; 

(2) szakmai kompetenciája, kutatási területe összhangban van a szak/szakirány képzési 

programjával, és a szakterületen megfelelő gyakorlottsággal rendelkezik; 

(3) oktatott területén elismert szakmai referenciával (projektvezetés, eredményes kutatás, 

témavezetés) rendelkezik; 

(4) a szakon/szakirányon (ahol releváns) legalább egy szakmai ismeretkör vagy szakmai tantárgy 

felelőse; 

(5) mesterszak esetében az oktatott területen elismert szakmai referenciával (témavezetés, 

eredményes kutatás, doktori iskolai részvétel) bír. 

8. §  A szakfelelősök munkáját tantárgyfelelősök segítik. A tantárgyfelelős az adott szakon oktatott 

tantárgy oktatásáért felelős, az intézetben/tanszéken oktató, kutató alkalmazott, vagy a 

Főiskolával szerződéses jogviszonyban álló személy, aki megfelel a MAB irányelveinek. 
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8. A hallgatókra vonatkozó általános szabályok 

8.1. Felvétel 

1. §  A Főiskola hallgatóinak jogállására az Egyházi Törvénykönyv, az Nftv, a hitéleti képzések 

kivételével a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) a Szervezeti és Működési Szabályzat, a TVSZ, illetve a VHF egyéb, 

vonatkozó szabályzatainak rendelkezései az irányadók.  

2. §  Az intézmény sajátos, világnézetileg elkötelezett katolikus jellegének védelmében a Főiskola 

hallgatója az lehet, aki azonosul az intézmény céljaival és szellemiségével, amennyiben hitéleti 

szakon folytatja tanulmányait, vállalja, hogy a Katolikus Egyház tanítása szerint példás 

keresztény életet él, sem az intézményben, sem azon kívül nem tanúsít a Főiskola hallgatójához 

méltatlan, az egyház tanításával ellentétes, az egyházat sértő magatartást. 

3. §  A felvételi eljárás jelentkezési lap (a jelentkezési kérelem) benyújtásával indul a jelen 

szabályzat 8.1. pontjának 4–26. §-aiban szabályozottak szerint.  

4. §  Az alap- és osztatlan képzésekre történő jelentkezés feltételeit az Nftv. 40. §-ának (2) 

bekezdése szabályozza, amelyeket a Főiskola állami szakjaira jelentkezőknek teljesíteniük kell. 

5. §  A VHF állami szakjaira jelentkező hallgatóra alapesetben az Nftv. és a vonatkozó Rendelet 

rendelkezései az irányadók. Ennek értelmében a jelentkezőnek figyelembe kell vennie, hogy 

egy felvételi eljárásban a kormányrendeletben meghatározott számú jelentkezés nyújtható be.  

6. §  A 392/2015. (XII. 11.) Korm. rendelettel módosított Rendelet 42 § (2) bekezdése értelmében 

állami felsőoktatási szakképzésre, alapképzésre és osztatlan képzésre díjmentesen egyidejűleg 

három képzésre irányuló jelentkezési kérelem nyújtható be. 

7. §  A hitéleti szakok vonatkozásában a Rendeletet – annak 41. § (1) bekezdésében 

meghatározottak alapján – nem kell figyelembe venni, így a Főiskola ezen szakjaira korlátlan 

számú jelentkezési lap nyújtható be díjmentesen. 

8. §  A VHF hitéleti szakjaira (katekéta-lelkipásztori munkatárs, a hittanár-nevelőtanár szakra 

egyszakos képzésben, valamint a teológia szakokra) a jelentkezés a Főiskola honlapjáról 

letölthető jelentkezési lap kitöltésével és a felvételi felhívásban meghatározott egyéb igazoló 

dokumentumokkal történő együttes beküldésével lehet. 

9. §  A VHF állami szakjaira, illetve az osztatlan rendszerű, közismereti tanárszakkal szakpáros 

képzésben meghirdetett hittanár-nevelőtanár szakra való jelentkezés a központi felsőoktatási 

felvételi eljárás keretében történik, és az eljárásra a Rendelet előírásai szerinti általános 

szabályok vonatkoznak. 

10. §  A felvételi jelentkezési lapon meg kell jelölni, hogy a jelentkező milyen munkarend szerinti 

képzésre, továbbá, hogy magyar állami (rész) ösztöndíjjal támogatott vagy önköltséges 

képzésre jelentkezik.  

11. §  A felsőoktatási felvételi eljárás megszüntetésének eseteit az Nftv. 41/F. §-a szabályozza. 

12. §  A szakirányú továbbképzésre történő felvétel feltételeit az Nftv. 40. §-ának (5) bekezdése 

szabályozza. A VHF a törvény és a Rendelet 37. § (3) bekezdése által biztosított jogával élve, a 

felvételi eljárás meghirdetésével egyidejűleg, a felhívásban valamennyi szakirányú 

továbbképzési szakja esetében meghatározza azokat a jelentkezési és felvételi feltételeket – pl. 

meghatározott munkakör betöltése, meghatározott szakmai gyakorlat, illetve egyéb 

szakképzettségek –, amelyeket a jelentkezőknek a felvételi eljárás megkezdésekor a kért 

dokumentumokkal igazolniuk kell. 

13. §  Szakirányú továbbképzésre a VHF honlapján közzétett jelentkezési lap kitöltésével és a 

felvételi felhívásban meghatározott egyéb igazoló dokumentumokkal történő együttes 

beküldésével lehet.  
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14. §  Szakirányú továbbképzésre a VHF – a Rendelet 42 § (5) bekezdésében biztosított jogával élve 

– jelentkezésenként 5000,- Ft eljárási díjat határoz meg. 

15. §  Az Nftv. 39. § (4) bekezdése értelmében, amennyiben a jelentkező ugyanazon szakra magyar 

állami (rész)ösztöndíjjal támogatott és önköltséges képzési formára egyaránt benyújtja 

jelentkezését, az egy jelentkezésnek minősül.  

16. §  A VHF – a tanulmányok elvégzéséhez szükséges különleges képességek, kompetenciák és 

szakmai alkalmasság, illetve a megszerezhető szakképzettséggel betölthető munkakörök 

sajátosságai miatt – a felsőoktatási szakképzésben, valamint a hitéleti és a szociális 

alapszakokon egészségügyi, szakmai vagy pályaalkalmassági, illetőleg gyakorlati vizsgát 

jogosult szervezni és megkövetelni, amennyiben az elvárt képességekről az érettségi vizsga 

vagy egyéb bemeneti vizsgakövetelmények keretében nem, vagy nem megfelelő módon lehet 

meggyőződni. A VHF a felvételi jelentkezéseket a szakmai és pályaalkalmassági vizsga 

eredményeinek figyelembevételével rangsorolja a TVSZ 3. §-a (14)–(15), illetve a 4. § (8)–(9) 

bekezdéseinek alkalmazásával. 

17. §  A szakmai vagy pályaalkalmassági vizsga követelményeit – a vonatkozó jogszabályok 

figyelembevételével – a szaktanszékek (vagy a szakfelelősök) határozzák meg.  

18. §  A VHF a jelentkező teljesítményét pontozásos rendszerben értékeli, és állami szakjai esetében 

összpontszámmal értékeli.  

19. §  A Főiskola állami szakjaira jelentkezők pontszámainak megállapítását a Rendelet 7. pontjának 

14–23. §-ai, illetve a 24. §, illetve a TVSZ 4. §-a szabályozzák.  

20. §  A Rendelet 23 § (1) bekezdésében rögzített szabály, – amelynek értelmében csak az a 

jelentkező vehető fel, akinek a többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok 

nélkül számított pontszáma eléri vagy meghaladja a 280 pontot – kizárólag a VHF állami alap- 

és osztatlan képzéseire jelentkező hallgatóira érvényes. 

21. §  Az esélyegyenlőség biztosítása jogcímén a VHF – a hitéleti képzésekre jelentkező hallgatók 

számára (is) – biztosítja a Rendelet 24. § (1) bekezdésében a hátrányos helyzetű, illetve a 

fogyatékossággal élők számára megállapított többletpontokat. 

22. §  Az a jelentkező, aki a VHF-re felvételt vagy átvételt nyert, az intézménnyel hallgatói 

jogviszonyt létesít. A hallgatói jogviszony a felvételről vagy az átvételről szóló döntés alapján, 

a beiratkozással jön létre.  

23. §  A jelentkező egy felvételi eljárásban egy képzésre nyerhet felvételt, és az Nftv. 39. § (7) 

bekezdése értelmében abban a félévben létesíthet hallgatói jogviszonyt, amelyre a felvételi 

eljárás során felvételt nyert. A beiratkozott hallgatókról a VHF törzslapot állít ki. 

24. §  A beiratkozás a Tanulmányi Osztályon történik a VHF honlapján a tanév rendjében közzétett 

időpontban és módon. 

25. §  A hallgató 

(1) kérheti, hogy a fennálló hallgatói jogviszonya keretében további szakképesítés, illetve 

szakképzettség megszerzéséhez szükséges tanulmányokat folytathasson; 

(2) kérheti átvételét másik felsőoktatási intézménybe; 

(3) résztanulmányok folytatása, illetve az osztatlan rendszerű hittanár-nevelőtanár – közismereti 

tanár szakpáros képzésben a közismereti tanári szakpártaggal összefüggő tanulmányainak 

teljesítése céljából másik felsőoktatási intézménnyel vendéghallgatói jogviszonyt létesíthet; 

(4) másik felsőoktatási intézménnyel további (párhuzamos) hallgatói jogviszonyt létesíthet. 

26. §  A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség. A hallgatónak – a 

képzési időszak megkezdése előtt – az Nftv.-ben meghatározottak szerint be kell jelentkeznie 

az adott képzési időszakra, vagy nyilatkoznia kell arról, hogy az adott képzési időszakban 

hallgatói jogviszonyát szünetelteti. 
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8.2. A hallgató alapvető jogai 

1. §  A hallgató alapvető, az Alaptörvényben és az Nftv.-ben meghatározott jogait figyelembe kell 

venni.  

2. §  A hallgatónak jogában áll megismerni a VHF valamennyi, a hallgatói jogviszonnyal és a 

hallgatói kötelezettségekkel összefüggő szabályzatot, a tanulmányai megkezdéséhez, 

folytatásához és eredményes befejezéséhez szükséges információkat, tanulmányi 

tájékoztatókat, mintatanterveket és egyéb, a tanulmányi előmenetelt szabályozó és garantáló 

dokumentumokat.  

3. §  A hallgató – tanulmányi jogainak megsértése esetén – a területért felelős rektorhelyetteshez 

fordulhat. 

4. §  A rektorhelyettes határozatával szemben a jogorvoslatnak a fegyelmi szabályzatban 

meghatározott módjaival élhet. 

5. §  A hallgató – alapvető emberi és a hallgatói jogviszonnyal összefüggő jogainak megsértése 

esetén – a rektorhoz fordulhat. 

6. §  A rektor határozatával szemben a jogorvoslatnak a fegyelmi szabályzatban meghatározott 

módjaival élhet. 

7. §  A hallgató fizetési kötelezettségének teljesítéséhez részletfizetési kedvezményre, halasztásra, 

mentességre a jelen szervezeti és működési szabályzat vonatkozó mellékletében (juttatási és 

térítési szabályzat) foglalt feltételek és eljárás szerint a rektor döntése alapján jogosult. 

8. §  A fogyatékossággal élő hallgató részére a VHF biztosítja a fogyatékossághoz igazodó 

felkészítést és vizsgáztatást, továbbá segítséget nyújt annak érdekében, hogy teljesíteni tudja a 

hallgatói jogviszonyából eredő kötelezettségeit. Indokolt esetben mentesíti egyes tantárgyak, 

tantárgyrészek tanulása vagy a beszámolás kötelezettsége alól. Szükség esetén mentesíti a 

nyelvvizsga vagy annak egy része, illetőleg szintje alól. A vizsgán hosszabb felkészülési időt 

biztosít, lehetővé teszi a szükséges segédeszközök alkalmazását, és szükség esetén lehetővé 

teszi az írásbeli beszámolónak a szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámolónak az írásbeli 

beszámolóval történő felváltását. A mentesítés nem vezethet alap- és osztatlan 

mesterképzésben az oklevél által tanúsított szakképzettség megszerzéséhez szükséges alapvető 

tanulmányi követelmények alóli felmentéshez. 

(1) Mozgásszervi fogyatékossággal érintett hallgató esetében alkalmazható kedvezmények: 

a gyakorlati követelmények teljesítése alóli részleges vagy teljes felmentés; írásbeli vizsga 

szóbelivel, a szóbeli vizsga írásbelivel történő helyettesítése a mozgásszervi és motorikus 

sérülés jellegének és súlyosságának megfelelően; az intézményi ügyintézésekhez személyi 

segítő biztosítása. 

(2) Hallássérült (hallási fogyatékos) hallgató esetében alkalmazható kedvezmények: 

a gyakorlati követelmények teljesítése alóli részleges vagy teljes felmentés; szóbeli vizsga 

írásbelivel történő helyettesítése, szóbeli vizsgáztatás során – hallgatói kérelem esetén – 

jelnyelvi tolmács biztosítása; mentesítés a nyelvvizsga egy része, illetve szintje alól. 

(3) Látássérült (látási fogyatékos) hallgató esetében alkalmazható kedvezmények: 

a gyakorlati követelmények (gyakorlótanítás, adott szociális gyakorlat) teljesítése alóli 

részleges vagy teljes felmentés; írásbeli vizsgák helyett szóbeli vizsga, írásbeli számonkérés 

esetén speciális technikai eszközök biztosítása; mentesítés a nyelvvizsga egy része, illetve 

szintje alól. 

(4) Beszédfogyatékos hallgató esetében alkalmazható kedvezmények: 

a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsga; a számonkérések alkalmával speciális technikai 

eszközök biztosítása; a vizsga alkalmával hosszabb felkészülési idő biztosítása, intézményi 

ügyintézésekhez személyi segítő biztosítása. 

(5) Az autizmus spektrum zavarral érintett hallgató esetében alkalmazható kedvezmények:  
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a számonkérés körülményeinek a hallgató speciális szükségleteihez igazítása; az írásbeli vizsga 

helyett szóbeli vizsga vagy a szóbeli helyett írásbeli vizsga; számonkérés során segítségadás az 

elvárások és kérdések tisztázásához; szóbeli vizsgánál a feltett kérdések, utasítások írásban való 

megjelenítése, megfogalmazásuk egyszerűsítése, hosszabb felkészülési és válaszadási idő 

biztosítása, kollokviumon és egyéb vizsgákon 25 %-kal hosszabb felkészülési idő biztosítása.  

(6) Halmozott fogyatékosság esetén alkalmazható kedvezmények: 

Figyelembe vesszük a hallgató egyéni szükségleteit.; a hallgató kérelmére – írásos 

szakvélemény alapján – a VHF egyéb kedvezményeket is biztosíthat. 

9. §  A fogyatékossággal élő hallgatókkal kapcsolatos intézményi feladatok végrehajtásáért a rektor 

a felelős. Ő hozza meg a szükséges döntéseket, amelyeket a Tanulmányi Osztály készít elő. 

8.3. A hallgató alapvető kötelességei 

1. §  A hallgató kötelessége, hogy tiszteletben tartsa a katolikus egyház hagyományait, általános 

erkölcsi szabályait és normáit, továbbá, hogy: 

(1) teljesítse és megtartsa a VHF tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározott 

kötelezettségeket; 

(2) megtartsa a VHF, illetve a kollégium szervezeti és működési szabályzatában foglaltakat; 

(3) megtartsa a VHF helyiségeinek, továbbá a VHF-hez tartozó területek használati rendjét, a 

gyakorlati képzés rendjét, megőrizze, illetve az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott 

eszközöket, óvja a VHF létesítményeit, felszereléseit, óvja saját és társai testi épségét, 

egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket; 

(4) tiszteletben tartsa a VHF hagyományait, valamint a VHF alkalmazottainak és hallgatótársainak 

emberi méltóságát. 

8.4. A hallgatói jogviszony szüneteltetése 

1. §  A jogviszony szüneteltetésének lehetőségeit és kereteit az Nftv. 45. §-a szabályozza. Az 

alapszabályokat a VHF – képzési területtől függetlenül – valamennyi hallgatójára egységesen 

alkalmazza. 

2. §  Ha a hallgató a VHF TVSZ-ében szabályozott módon bejelenti, hogy a következő képzési 

időszakban hallgatói kötelezettségének nem kíván eleget tenni, vagy ha a soron következő 

képzési időszakra nem jelentkezik be, hallgatói jogviszonya szünetel. A hallgatói jogviszony 

egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb két félévnél. A hallgató több 

alkalommal is élhet a hallgatói jogviszonyának szüneteltetésével a TVSZ 9. § (5) bekezdésében 

rögzített formában és időtartamra. A hallgatói jogviszony szüneteltetésével kapcsolatos további 

részleteket a TVSZ szabályozza. 

3. §  Szünetel a hallgatói jogviszony akkor is, ha a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő 

kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség, vagy más váratlan ok miatt, önhibáján 

kívül nem tud eleget tenni.  

4. §  Szünetel a hallgatói jogviszony, ha a hallgatót fegyelmi büntetésként eltiltják a tanulmányok 

folytatásától. 

8.5. A hallgatói jogviszony megszűnése 

1. §  A jogviszony megszűnésének tényállását és egyéb körülményeit az Nftv. 35. pontjának 59. § 

(1) bekezdése szabályozza. 

2. §  A VHF sajátos szabályozási körébe tartoznak a Papnevelő Intézet teológia szakos hallgatóira 

vonatkozó elvárások és feltételek. A VHF TVSZ-ének 10. §-a részletesen szabályozza a 
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fentieket, valamint az intézményben alkalmazott azon további sajátos tényállásokat és 

körülményeket, amelyek fennállása esetén megszűnik a hallgatói jogviszony. 

3. §  Az Nftv. 59. § (3) bekezdése értelmében a VHF egyoldalú nyilatkozattal is megszüntetheti 

annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, aki: 

(1) a tanulmányi és vizsgaszabályzatban, illetve a tantervben rögzített, a tanulmányokban való 

előrehaladással kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, 

(2) egymást követően harmadik alkalommal nem jelentkezik be a következő tanulmányi félévre, 

(3) a hallgatói jogviszony szünetelését követően – előzetes, a jogkövetkezményekről tájékoztató 

írásbeli felhívás ellenére – nem kezdi meg tanulmányait, 

(4) a hallgató viselkedése vagy életmódja sérti a Főiskola és az Egyház szellemiségét, illetve a 

katolikus hittel és erkölcsi magatartással kapcsolatban vállalt követelményeknek nem felel 

meg, feltéve minden esetben, hogy a hallgatót – legalább két alkalommal – a VHF írásban 

felhívta arra, hogy kötelezettségének tegyen eleget, illetve a jog- és szabálysértő magatartását 

szüntesse meg. 

8.6. Kollégiumi elhelyezés és a kollégiumi jogviszony megszűnésének általános szabályai 

1. §  A VHF saját és társ-felsőoktatási intézmények hallgatói lakhatási feltételeinek biztosítása 

érdekében, a Főiskola részeként kollégiumot működtet. 

2. §  A hallgató kollégiumi elhelyezése jelentkezés alapján történik. A kollégiumi jelentkezési lap 

letölthető a Főiskola honlapjáról.  

3. §  Kollégiumi elhelyezést kérhet minden olyan hallgató, akivel létrejött a hallgatói jogviszony, 

függetlenül attól, hogy hitéleti vagy állami szakra, vagy milyen képzési szakaszra, 

képzéstípusra és milyen munkarend szerinti képzésre nyert felvételt. 

4. §  A jelentkezések benyújtásának és elbírálásának módját, valamint egyéb feltételeket (a 

beköltözés és kiköltözés rendje, a kollégiumi szerződés megszűnésének esetei, következményei 

stb.) a kollégiumi szabályzat rögzíti. 

5. §  A 87/2015. (IV. 9) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 28. § (6) bekezdése értelmében a 

VHF a kollégiumi tagsági jogviszonnyal rendelkező hallgatóknak e jogviszonnyal összefüggő 

adatait, azok változását, a tagsági jogviszony létrejöttét, megszűnését, illetve e hallgatók 

tagsági adataiban bekövetkezett változásokat követő tizenöt napon belül bejelenti a FIR-be. 

6. §  A hallgató kollégiumi tagsági jogviszonya – a hallgatói jogviszony megszűnésének esetén kívül 

– megszűnik: 

(1) a felvételről szóló döntésben meghatározott határidő lejártakor; 

(2) a kollégiumból kizáró fegyelmi határozat jogerőre emelkedésével; 

(3) ha a hallgató kollégiumi elhelyezését fizetési hátralék miatt – a hallgató eredménytelen 

felszólítása és szociális helyzetének vizsgálata után – megszüntetik, a megszűnés tárgyában 

hozott döntés jogerőre emelkedésének napján; 

(4) ha a hallgató kollégiumi tagságáról írásban lemond, a lemondási nyilatkozatban megjelölt 

napon; 

(5) ha a hallgatót másik kollégium átvette, az átvétel napján. 

7. §  Nem szűnik meg a hallgatói jogviszonya annak, aki a többciklusos képzés következő 

szakaszában vagy a felsőoktatási szakképzést követően az alapképzésben folytatja 

tanulmányait, feltéve, hogy a tanulmányait megszakítás nélkül, a soron következő tanulmányi 

félévben, ugyanabban az intézményben folytatja tovább. Ugyanez a szabály vonatkozik azon 

hitéleti alapszakos képzésben oklevelet szerzett hallgatókra is, akik osztatlan hittanár-

nevelőtanár szakon folytatják tanulmányaikat. 
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8.7. A képzések költségviselésének formái 

1. §  A VHF-en folyó képzéseken magyar állami ösztöndíjas és magyar állami részösztöndíjas (a 

továbbiakban: (rész)ösztöndíjas) vagy önköltséges hallgatók vehetnek részt. Az állami 

(rész)ösztöndíjas képzés költségeit 50 vagy 100%-ban az állami költségvetés, az önköltséges 

képzés költségeit pedig a hallgató viseli. 

2. §  Az Nftv. 47. § (1) bekezdése értelmében a VHF hallgatói állami szakokon – felsőoktatási 

szakképzésben, alapképzésben és mesterképzésben – összesen tizenkét féléven át folytathatnak 

tanulmányokat állami (rész)ösztöndíjas támogatással. Osztatlan képzések esetében, így a VHF 

osztatlan hittanár-nevelőtanár szakján, amennyiben a képzési és kimeneti követelmények 

szerint a képzési idő meghaladja a 10 félévet, a támogatási idő 14 félév.  

3. §  Az Nftv. értelmében támogatási időnek minősül minden olyan félév, amelyre a hallgató 

bejelentkezett.  

4. §  Jelen szabályzat 8.7. pontjának 2. §-a értelmében az oklevél megszerzéséhez igénybe vehető 

támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje.  

5. §  Fogyatékossággal élő hallgatók esetében az oklevél megszerzéséhez igénybe vehető támogatási 

időt a VHF négy félévvel megnöveli. 

6. §  Ha a hallgató kimerítette a rendelkezésére álló támogatási időt, csak önköltséges képzési 

formában folytathatja tanulmányait. 

7. §  A VHF önköltséges képzési formára sorolja át azt a hallgatót, aki az utolsó két aktív félév 

átlagában nem szerzett legalább tizennyolc kreditet, vagy nem érte el a Vhr. 10. 

mellékletében meghatározott legalább 3,0 súlyozott tanulmányi átlagot. 

8. §  Nem kell azonban figyelembe venni a támogatási idő számításakor azokat a megkezdett 

féléveket, amelyeket a hallgató betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok 

miatt nem sikerült befejeznie. (A támogatási idő terhére teljesített félévek figyelembevételével 

kapcsolatos egyéb eltéréseket, kivételeket az Nftv. 47. § (6) bekezdésének b) – c) pontjai 

szabályozzák.)  

9. §  A magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató – az Nftv. 48/A § a) pontja értelmében – a képzési 

és kimeneti követelményekben meghatározott tanulmányi idő alatt, de legfeljebb a képzési és 

kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresén belül köteles 

megszerezni az oklevelet. 

8.8. A tanulmányi kötelezettségek teljesítésének intézményi sajátosságai 

1. §  A VHF a beiratkozáskor átadja a hallgatónak a tanulmányai megkezdéshez, folytatásához, 

megtervezéséhez szükséges adatokat és információkat tartalmazó tájékoztatót. A VHF ajánlott 

tantervet ad ki a hallgatói tanulmányi rend összeállításához.  

2. §  A hallgató tanulmányai tervezése során eltérhet a VHF által ajánlott tantervtől. A hallgató az 

oklevél megszerzéséhez szükséges krediteket a képzési időnél rövidebb, illetve hosszabb idő 

alatt is megszerezheti. 

3. §  A VHF-en folytatott tanulmányok során a tanulmányi követelmények teljesítését – az általános 

szabály szerint – az egyes tantárgyakhoz, tantervi egységekhez rendelt tanulmányi pontokban 

(a továbbiakban: kredit) kell kifejezni. A hallgatónak az adott képzésben történő előrehaladását 

a megszerzett kreditek összege fejezi ki. A kreditekre vonatkozó részletes szabályokat jelen 

SZMSZ 8.9. pontja és a TVSZ 20. §-a tartalmazza. 

4. §  Az Nftv. 49. § (2) bekezdése értelmében a VHF biztosítja valamennyi képzésben részt vevő 

hallgatója számára az oklevél megszerzéséhez előírt összes kredit öt százalékáig szabadon 

választható tárgyak felvételét. 
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5. §  A VHF úgy határozta meg az egyes szakokon a tantárgyak körét, hogy azok kreditértéke 

legalább 20 %-kal meghaladja az oklevél megszerzéséhez előírt összes kreditet.  

6. §  A szabadon választható tárgyak teljesítése kiváltható közérdekű önkéntes tevékenységben 

vállalt igazolt részvétellel, feladatvégzéssel. 

7. §  A hallgató az oklevél megszerzéséhez előírt összes kreditet legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg 

önköltség vagy térítési díj fizetése nélkül. 

8. §  A VHF minden képzés esetében (állami és hitéleti szakok vonatkozásában egyaránt) biztosítja a 

hallgatók számára az összes előírt kredit tíz százalékáig terjedően nem magyar nyelven oktatott 

tárgyak felvételét. 

9. §  A VHF az osztatlan rendszerű hittanár-nevelőtanár szakos hallgatói számára – együttműködési 

megállapodás keretében – biztosítja, hogy a tanári felkészítési modulon belül legalább 28 

kreditnyi tananyagegységet a Pannon Egyetemen vendéghallgatói jogviszonyban teljesítsenek.  

10. §  A hittanár-nevelőtanár – közismereti tanár szakos képzésben részt vevő hallgatók – szintén 

vendéghallgatói státuszban – a tanári felkészítési modul ajánlott tananyagegységein kívül a 

közismereti szakpártag szakterületi tantárgyainak kreditjeit is a Pannon Egyetemen teljesítik. 

8.9. Kreditek 

1. §  Kredit a VHF által a TVSZ-ben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítésével 

szerezhető. 

2. §  A kredit értéke – feltéve, hogy a hallgató teljesítményét elfogadták – nem függ attól, hogy a 

hallgató milyen értékelést kapott a tudására. 

3. §  A kreditek megszerzésére vonatkozó speciális szabályokat az Nftv. alapján a jelen SZMSZ 8.8. 

pontjának 3–10. §-ai, illetve a TVSZ 20. §-a szabályozza. 

4. §  Az Nftv. 15. § (2) bekezdése alapján felsőoktatási szakképzésben legalább százhúsz kreditet 

kell megszerezni, amelyből az azonos képzési területhez tartozó alapképzési szakba legalább 

harminc, legfeljebb kilencven kredit számítható be. 

5. §  Az Nftv. 15. § (3) bekezdése értelmében alapképzésben legalább száznyolcvan és legfeljebb 

kétszáznegyven kreditet kell megszerezni. 

6. §  Az Nftv. 15. § (5) bekezdése értelmében osztatlan képzésben legalább háromszáz és legfeljebb 

háromszázhatvan kreditet kell teljesíteni. 

7. §  Az Nftv. 15. § (6) bekezdése alapján szakirányú továbbképzésben legalább hatvan kreditet kell 

és legfeljebb százhúsz kreditet lehet megszerezni. 

8. §  Egy adott ismeretanyag elsajátításáért egy alkalommal adható kredit.  

9. §  A kredittel elismert tanulmányi teljesítményt – ha annak előfeltétele fennáll – a VHF a TVSZ-

ben szabályozott módon elfogadja, függetlenül attól, hogy a hallgató mely intézményben, mely 

képzési szinten folytatott tanulmányok során szerezte azt. Az elismerés – tantárgyi program 

alapján – kizárólag a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetésével 

történik.  

10. §  Az Nftv. alapján a VHF elismeri a kreditet, ha az összevetett ismeretek legalább hetvenöt 

százalékban megegyeznek. Az ismeretanyag összevetését a VHF e célra létrehozott 

kredittanácsa végzi a TVSZ 12. § (5) bekezdésében és a 20. § (5) bekezdésében részletezettek 

szerint. 

8.10. Vizsgák, gyakorlati jegyek – a tanulmányi követelmények teljesítése és a hallgatók 

teljesítményének értékelése 

1. §  A képzési időszak szorgalmi és vizsgaidőszakból áll. A hallgató teljesítményét, a tanulmányi 

követelmények teljesítését a VHF a szorgalmi időszakban és a vizsgaidőszakban egyaránt 
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értékeli, és érdemjeggyel minősíti. (A vizsgaidőszakban teljesítendő tanulmányi követelmények 

rendjét a TVSZ 31. §-a szabályozza.) 

2. §  A hallgató teljesítményének értékelése lehet: 

(1) ötfokozatú: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) minősítés; 

(2) háromfokozatú: jól megfelelt (5), megfelelt (3), nem felelt meg (1) minősítés. (Az értékelés és a 

minősítés részleteit, illetve az egyes tárgyak értékelésének módozatait a TVSZ 27–29. §-ai 

szabályozzák.) 

3. §  A VHF a szorgalmi időszak megkezdésekor a tanulmányi tájékoztatójában és a VHF honlapján 

nyilvánosságra hozza a képzési időszak ismeretellenőrzési formáit és azok ütemezését, továbbá 

a vizsgaidőszak rendjét, így különösen a kezdő- és zárónapot.  

4. §  A VHF az egységes tanulmányi rendszerben nyilvánosságra hozza a szorgalmi időszak vége 

előtt legalább három héttel az egyes vizsgaalkalmak időpontjait, a vizsgáztatásban 

közreműködők nevét, a jelentkezés határidejét és módját, a vizsgaeredmények közzétételének 

napját, valamint a vizsgaismétléssel kapcsolatos információkat. 

5. §  A kollokviummal záruló tantárgyi kurzusok vizsgáira a hallgató a NEPTUN rendszerben tud 

jelentkezni. A hallgató a sikertelen vizsgát megismételheti (a továbbiakban: javítóvizsga). A 

sikertelen javítóvizsga eljárási díj ellenében megismételhető. Az eljárási díj mértékét a térítési 

és juttatási szabályzat állapítja meg. 

6. §  Ha a javítóvizsga sem volt sikeres, és a vizsgán, valamint a javítóvizsgán ugyanaz a személy 

vizsgáztatott, hallgatói kérésére biztosítani kell, hogy az ismétlő javítóvizsgát a hallgató másik 

oktató vagy vizsgabizottság előtt tehesse le. Ez a jog akkor is megilleti a hallgatót, ha a 

megismételt javítóvizsga letételére új képzési időszakban kerül sor.  

7. §  A vizsgáról való távolmaradás nem befolyásolhatja a hallgató tudásának értékelését. Ha a 

hallgató nem jelent meg a vizsgán, tudása nem értékelhető, azonban a VHF a felmerült 

költségek megfizetésére kötelezi, ha nem igazolja, hogy távolmaradása indokolt volt. 

8. §  A hallgató tanulmányait az alap-, az osztatlan tanár- és mesterképzésben, illetve szakirányú 

továbbképzésben záróvizsgával fejezi be. 

8.11. Záróvizsga 

1. §  Az Nftv. 50. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a hallgató tanulmányait felsőoktatási 

szakképzésben, alap- és mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben záróvizsgával fejezi be. 

2. §  A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek 

ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a 

tanult ismereteket alkalmazni tudja. A záróvizsga a TVSZ-ben meghatározottak szerint több 

részből, a diplomamunka megvédéséből, illetve további szóbeli vizsgarészekből áll. 

3. §  A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése. 

Végbizonyítványt a VHF annak a hallgatónak állít ki, aki a TVSZ-ben előírt tanulmányi és 

vizsgakövetelményeket és az előírt szakmai gyakorlatot – a nyelvvizsga letétele, a 

szakdolgozat, diplomamunka elkészítése kivételével – teljesítette, és az előírt krediteket 

megszerezte.  

4. §  A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony 

keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, két éven belül, bármelyik 

vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető. A záróvizsga letétele a 

végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után a TVSZ-ben meghatározott 

feltételekkel tehető le.  

5. §  Az Nftv. 50. § (3) bekezdésének rendelkezései szerint a hallgatói jogviszony megszűnését 

követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető. 
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6. §  A záróvizsgát záróvizsga-bizottság előtt kell tenni, amelynek elnöke és legalább még két tagja 

van. A záróvizsga-bizottságot úgy kell összeállítani, hogy legalább egy tagja egyetemi vagy 

főiskolai tanár, illetve egyetemi vagy főiskolai docens legyen, továbbá legalább egy tagja ne 

álljon foglalkoztatási jogviszonyban az érintett felsőoktatási intézménnyel. A záróvizsgáról 

jegyzőkönyvet kell vezetni. 

7. §  A VHF tanulmányi és vizsgaszabályzata határozza meg a záróvizsgára jelentkezés módját, a 

záróvizsga megszervezésének és lebonyolításának rendjét, eredményének kiszámítási módját. 

A TVSZ határozza meg továbbá a más felsőoktatási intézménnyel közösen tartott záróvizsga 

módját. 

8.12. Az oklevél 

1. §  A felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres 

záróvizsga, továbbá az előírt nyelvvizsga letétele. Ha a képzési és kimeneti követelmény 

szigorúbb feltételt nem állapit meg, az oklevél kiadásához a hallgatónak be kell mutatnia azt az 

okiratot, amely igazolja, hogy 

(1) alapképzésben egy középfokú, „C” típusú általános nyelvi vagy középfokú (B2 szintű) 

általános nyelvi, komplex, 

(2) mesterképzésben a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott, a TVSZ-ben 

rögzített államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgát tett (a továbbiakban: 

nyelvvizsga).  

2. §  Az oklevelet a nyelvvizsgát igazoló okirat bemutatásától számított harminc napon belül kell 

kiállítani és kiadni annak, aki sikeres záróvizsgát tett. 

3. §  Az oklevél formai és tartalmi követelményeit az Nftv. 51. § (5) bekezdése szabályozza.  

4. §  Ha a záróvizsga időszakában a hallgató nem rendelkezik nyelvvizsgát igazoló okirattal, és ezért 

az oklevél kiállítására a záróvizsga vizsgaidőszakát követően kerül sor, a záróvizsga-bizottság 

elnöke helyett a tudományos és oktatási rektorhelyettes is aláírhatja az oklevelet. 

5. §  A kiadott oklevelekről központi nyilvántartást kell vezetni. 

6. §  Ha az oklevél kiadására azért nincs lehetőség, mert a nyelvvizsga-bizonyítványt nem tudták 

bemutatni, a VHF igazolást állít ki. Az igazolás végzettséget és szakképzettséget nem igazol, de 

tanúsítja a záróvizsga eredményes letételét. A kiadott igazolásokról központi nyilvántartást kell 

vezetni. 

7. §  Az oklevelet magyar és angol nyelven vagy magyar és latin nyelven, nemzeti és etnikai 

kisebbségi képzés esetében magyar nyelven és a nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén, nem 

magyar nyelven folyó képzés esetén, magyar nyelven és a képzés nyelvén kell kiadni. Az 

oklevél a hallgató kérésére és költségére más nyelven is kiadható. 

8. §  Az alapképzésben és mesterképzésben szerzett oklevél mellé ki kell adni az Európai Bizottság 

és az Európa Tanács által meghatározott oklevélmellékletet magyar és angol nyelven, valamint 

nemzeti vagy etnikai kisebbségi képzés esetében – a hallgató kérésére – az érintett kisebbség 

nyelvén. Az oklevélmelléklet közokirat. 

8.13. Tehetséggondozás 

1. §  A hallgató tehetségének kibontakoztatását a minőségi oktatás, a tudományos diákkör és a 

szakkollégium segíti. 

2. §  A minőségi oktatás keretében a kiemelkedő képességű hallgató a tehetségének 

kibontakoztatását segítő többletkövetelmények teljesítéséhez kap segítséget. 

3. §  A tudományos diákkör a kötelező tananyaggal kapcsolatos tudományos és művészeti ismeretek 

elmélyítését, bővítését, a hallgatók kutatómunkáját, illetve alkotótevékenységét szolgálja. 
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4. §  A VHF mentorprogram keretében nyújt segítséget a hátrányos helyzetű hallgatók tehetségének 

kibontakoztatásához. A mentorprogram megszervezésének elveit a Vhr. 65. §-a szabályozza. 

5. §  A VHF tehetséggondozás, tehetségfejlesztés tanulmányterülettel záruló, szakvizsgát adó 

pedagógus-továbbképzést szervez, amelybe műhely jelleggel bevonja az osztatlan hittanár-

nevelőtanár szakos hallgatóit is. 

8.14. A Fegyelmi felelősség általános szabályai  

1. §  Az Nftv. 55. § (1) – (2) bekezdései alapján, ha a hallgató a kötelességeit vétkesen, gondatlanul 

és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben 

részesíthető.  

2. §  A fegyelmi eljárásban a hallgató, továbbá meghatalmazottja (Ptk. 6:15. §) járhat el.  

3. §  A fegyelmi büntetés lehet:  

a) megrovás,  

b) szigorú megrovás,  

c) a térítési és juttatási szabályzatban meghatározott kedvezmények és juttatások csökkentése, 

illetőleg megvonása,  

d) határozott időre – legfeljebb két félévre – szóló eltiltás a tanulmányok folytatásától,  

e) kizárás a VHF-ről.  

4. §  A fegyelmi eljárást a fegyelmi szabályzat alapján kell lefolytatni. A hallgatónak joga van az 

Nftv-ben meghatározott jogorvoslatra. 

8.15. Hallgatói önkormányzat (HÖK) 

1. §  Az intézményben a hallgatói érdekek képviseletére – a VHF részeként – hallgatói 

önkormányzat működik. A hallgatói önkormányzatnak minden hallgató tagja. A hallgatói 

önkormányzat tevékenysége a hallgatókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A hallgatói 

önkormányzat jogosítványait akkor gyakorolhatja, ha megválasztotta tisztségviselőit, és 

jóváhagyták az alapszabályát. 

2. §  A hallgatói önkormányzat dönt saját működéséről, a hallgatói önkormányzat működéséhez 

biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról, az intézményi 

tájékoztatási rendszer létrehozásáról és működtetéséről. A hallgatói önkormányzat részére 

érdekképviseleti tevékenysége körében utasítás nem adható. A hallgatói önkormányzat 

megválasztja tisztségviselőit, ennek során minden érintett hallgató választó, illetve választható. 

Érvényes a választás, ha azon a hallgatók legalább húsz százaléka részt vett. 

3. §  A hallgatói önkormányzat alapszabálya határozza meg a hallgatói önkormányzat működésének 

a rendjét. Az alapszabályt a hallgatói önkormányzat küldöttgyűlése fogadja el, és a Szenátus 

jóváhagyásával válik érvényessé.  

4. §  Az alapszabály jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az jogszabálysértő vagy ellentétes a 

VHF szervezeti és működési szabályzatával. Az alapszabály jóváhagyásáról a Szenátusnak 

legkésőbb a beterjesztést követő harmincadik nap eltelte utáni első ülésen nyilatkoznia kell. Az 

alapszabályt, illetve módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a Szenátus a meghatározott 

határidőn belül nem nyilatkozott. 

5. §  A hallgatói önkormányzat működéséhez és a feladatai elvégzéséhez a VHF biztosítja a 

feltételeket, amelynek jogszerű felhasználását jogosult ellenőrizni. A HÖK feladatainak 

ellátásához térítésmentesen használhatja a kollégium helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem 

korlátozza a kollégium működését. 

6. §  A hallgatói önkormányzat az e törvényben meghatározott jogainak megsértése esetén – 

beleértve azt is, ha az alapszabályának jóváhagyását megtagadják – a közléstől számított 
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harminc napon belül jogszabálysértésre vagy intézményi szabályzatban foglaltakba ütközésre 

hivatkozással bírósághoz fordulhat. 

7. §  A hallgatói önkormányzat egyetértési jogot gyakorol a szervezeti és működési szabályzat 

elfogadásakor és módosításakor az alábbi körben: 

a) tanulmányi és vizsgaszabályzat; 

b) térítési és juttatási szabályzat; 

c) az oktatói munka hallgatói véleményezésének rendje. 

8. §  A hallgatói önkormányzat közreműködik az oktatók oktatói tevékenységének hallgatói 

véleményezésében, továbbá egyetértési jogot gyakorol az ifjúságpolitikai és hallgatói célokra 

biztosított pénzeszközök felhasználásakor. 

9. §  A hallgatói önkormányzat kétévente egy tagot delegálhat a Szenátusba.  

10. §  A hallgatói önkormányzat: 

(1) javaslattal élhet a szabadon választható tantárgyak, szemináriumok bevezetésére, külső, oktató 

(előadó) meghívására; 

(2) részt vesz a tudományos és szakmai diákkörök szervezésében; a dolgozatok közzétételében; a 

hallgatók hazai és külföldi oktatási, kulturális és tudományos képzési kapcsolatainak 

építésében; 

(3) véleményezi a hallgatók rendelkezésére álló helyiségek, eszközök, felszerelések használatának 

rendjét; 

(4) dönt a térítési és juttatási szabályzatban meghatározott ügyekben, továbbá a térítési és juttatási 

szabályzatban meghatározottak szerint közreműködik a hallgatók tanulmányi ösztöndíj, 

szociális és más támogatási ügyeinek intézésében; 

(5) véleményezi a VHF sportlétesítményeinek hasznosítását; 

(6) a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint közreműködik a kollégium 

vezetésében. 

11. §  A hallgatói önkormányzat a jogait az alapszabályában rögzített módon gyakorolja. 
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9. A VHF foglalkoztatási követelményrendszere 

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 

CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának részeként – a 

Főiskolával munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló oktatási, 

kutatási, tudományos tevékenység magas színvonalú biztosítása érdekében – az oktatókkal, 

kutatókkal, tanárokkal és egyéb munkakörben foglalkoztatott munkavállalókkal szemben támasztott 

előmeneteli követelményeket, az alkalmazás feltételeit, a díjazás elveit az alábbiakban határozza 

meg: 

9.0. A munkavállalókra vonatkozó rendelkezések 

A Foglalkoztatási Követelményrendszer rendelkezéseit az Nftv., a Munka Törvénykönyvéről szóló 

2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

(továbbiakban: Ptk.), a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel, valamint az egyházi előírásokkal 

összhangban kell alkalmazni. 

1.§ A foglalkoztatás általános szabályai: 

(1) A VHF és a munkavállaló közötti jogviszony munkaviszony. A munkavállalók 

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

(2) A VHF munkavállalója az lehet, aki  

a) büntetlen előéletű (amit erkölcsi bizonyítvány leadásával igazol),  

b) rendelkezik az előírt végzettséggel, szakképzettséggel,  

c) nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.  

Nem kell igazolni az a) és c) pontban foglaltakat, ha – felsőoktatási intézménnyel fennállt korábbi 

megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel – a foglalkoztatni kívánt személy már 

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

2. §  Munkaviszony létesítése:  

(1) A munkaviszony munkaszerződéssel jön létre, amelyet írásba kell foglalni.  

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

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

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

viszony határozatlan időre jön létre.  

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

(5) A munkaviszony kezdetétől számított 15 napon belül írásban tájékoztatni kell a munkavállalót:  

a) a napi munkaidőről;  

b) az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról;  

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

járól;  

d) a munkakörbe tartozó feladatokról (munkaköri leírás);  

e) a szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának, valamint  

f) a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól, 

továbbá  

g) arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, valamint  

h) a munkáltatói jogkör gyakorlójáról.  

(6) A munkaköri leírásban a VHF részletesen meghatározza az alkalmazott feladatait, jogait, 

kötelezettségeit, felelősségét. A munkaköri leírásnak tartalmaznia kell a munkavállaló alá-, 

fölérendeltségi viszonyait, helyettesítési kötelezettségét. 

(7) A munkaköri leírást szükség szerint, de legalább kétévente felül kell vizsgálni, és indokolt 

esetben a szükséges módosításokat el kell végezni.  
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(8) A VHF minden munkavállalót három hónap próbaidővel alkalmaz. A próbaidő alatt a munka-

viszonyt bármelyik fél azonnali hatállyal, írásbeli nyilatkozattal megszüntetheti.  

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

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

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

további jogviszonyra vonatkozó tiltást.  

(10) Amennyiben a munkavállaló munkakörével, megbízásával összefüggésben bizalmas iratokat, 

információkat kezel, köteles titoktartási nyilatkozatot tenni. 

(11) A VHF-en való alkalmazás feltétele, hogy a munkavállaló  

a) az összeférhetetlenséggel, valamint további munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal, 

kapcsolatban nyilatkozatot tett, melyet a munkáltató tudomásul vett.  

b) Oktatók esetében oktatói nyilatkozatot tett.  

c) Részt vett a kötelező foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton.  

d) Részt vett a munka- és tűzvédelmi oktatáson.  

e) Megfelel az e szabályzatban meghatározott további követelményeknek. 

3. §  A munkaszerződés, munkakör módosítása:  

(1) A munkaszerződést a munkáltató és a munkavállaló csak közös megegyezéssel, erre irányuló 

írásbeli megállapodással módosíthatja.  

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

sulása jogszabályon alapul. A munkavállalót a munkaviszony módosításáról azonban ilyen 

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

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

vevénnyel kell kézbesíteni.  

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

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

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

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

4. §  A munkaviszony megszűnésének és megszüntetésének általános szabályai: 

(1) A munkaviszony megszűnik: 

a) a munkavállaló halálával 

b) a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével 

c) határozott idő lejártával 

d) megszűnik a munkaviszony, ha az Mt. 36. § (1) bekezdése szerint jogügylet vagy jogszabály 

rendelkezése alapján a gazdasági egységet átvevő munkáltató nem e törvény hatálya alá 

tartozik 

e) törvényben meghatározott más esetben. 

(2) A munkaviszony megszüntethető a hatályos és vonatkozó jogszabályokban (Mt., Nftv.) 

meghatározott módon és feltételekkel. 

(3) A munkaviszony megszűnése/megszüntetése esetén a munkavállaló munkakörét köteles a 

munkairányító jogkörrel rendelkező vezető részére átadni. 

5. §  A tanulmányi szerződés: 

(1) A VHF a vele munkaviszonyban álló munkavállalóval tanulmányi szerződést köthet. 

(2) A tanulmányi szerződésben a munkáltató vállalja, hogy a tanulmányok alatt támogatást nyújt, a 

munkavállaló pedig arra kötelezi magát, hogy a megállapodás szerinti tanulmányokat folytatja, 

és a képzettség megszerzése után a támogatás mértékével arányos időn – de legfeljebb 5 éven – 

keresztül munkaviszonyát felmondással nem szünteti meg.  

(3) Tanulmányi szerződés csak olyan tanulmányokra köthető, amely a Főiskolán ellátott 

munkakörben hasznosítható és a Főiskola érdekét szolgálja.  
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(4) A tanulmányi szerződés megkötésére az Mt. 229. § rendelkezései az irányadók. 

6. §   Az összeférhetetlenség és a titoktartás szabályai:  

(1) Az oktatók, kutatók, tanárok és egyéb munkakörben foglalkoztatott munkavállalók nem létesít-

hetnek olyan munkavégzésre irányuló jogviszonyt, amely a munkaviszony alapján betöltött 

munkakörükkel összeférhetetlen.  

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

munkavállaló VHF-en végzett alapfeladatainak (oktatás, kutatás, igazgatási és gazdasági tevé-

kenység) teljesítését hátráltatja.  

(3) A munkavállaló 8 napon belül köteles írásban bejelenteni, ha vele szemben jogszabályban vagy 

szabályzatban meghatározott összeférhetetlenség merül fel. A munkáltató az 

összeférhetetlenségi nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszi vagy megtiltja. 

(4) A Főiskola munkavállalója köteles a munkáltató tevékenységére, belső ügyeire vonatkozó 

információkat bizalmasan kezelni, azt üzleti titokként megőrizni. 

(5) Ha az összeférhetetlenség ténye a munkáltató tudomására jut, haladéktalanul köteles a 

munkavállalót a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül írásban felhívni az 

összeférhetetlenség megszüntetésére. Amennyiben a munkavállaló e kötelezettségének a 

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

munkáltató a munkaviszonyt azonnali hatállyal megszünteti.  

7. §  Munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítésének szabályai:  

(1) A munkavállaló – amennyiben munkaviszonyával nem összeférhetetlen – munkavégzésre irá-

nyuló további jogviszonyt létesíthet az alábbiak szerint.  

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

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

irányuló további jogviszony csak a munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával létesíthető. 

A hozzájárulás megtagadásával szemben munkaügyi jogvita nem kezdeményezhető.  

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

tését a munkavállaló köteles a munkáltatónak előzetesen írásban bejelenteni. A munkáltató 

összeférhetetlenség, vagy jogos érdekének sérelme esetén a további jogviszony létesítését 

írásban megtiltja. A VHF a munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítését megtiltó 

intézkedése ellen munkaügyi jogvita kezdeményezhető.  

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

tési kötelezettség elmulasztása esetén a munkáltató a 9.0. pont 6. § (5) bekezdésben meghatáro-

zottak szerint jár el. 

8. §  Munkaidő, munkarend:  

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

(2) A teljes napi munkaidő 8 óra, heti 40 óra.  

(3) A foglalkoztatott munkavállalók munkaidő beosztása - eltérő megállapodás hiányában - heti 

ötnapos munkarend szerint, egyműszakos és osztatlan munkaidő, a munkaidőbe beszámító 20 

perc munkaközi szünettel (ebédidő);  

(4) A munkavállalókra vonatkozó munkaidő beosztás, munkába álláskor, a 2.§ (5) a) pontjának 

megfelelően írásban rögzítésre kerül.  

(5) Készenléti jellegű munkakörben, megszakítás nélküli, illetve a többműszakos munkarendben 

foglalkoztatott munkavállaló munkaidő beosztására az Mt. rendelkezései az irányadók.  

(6) Kötetlen munkaidőben csak az oktatói, kutatói és tanári munkakörben foglalkoztatottak, továb-

bá a vezető állású munkavállalók dolgoznak. Amennyiben a munkakör ellátása indokolja, kivé-

teles esetben a munkáltatói jogkör gyakorlója más munkakörben is megállapíthat kötetlen 

munkaidőt.  

(7) A VHF a munkaidő megtartását jelenléti íven folyamatosan nyilvántartja.  
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(8) A kötetlen munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóknak jelenléti ívet nem kell vezetni. 

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

áll munkába, a munkairányítói jogkörrel rendelkező vezetőnek bejelenteni. Hosszabb időtarta-

mú keresőképtelenség esetén állapotáról, várható munkába állásának időpontjáról köteles rend-

szeresen tájékoztatást adni.  

(10) Az Mt-ben meghatározott munkaszüneti napokon túlmenően a VHF-n további fizetett szabad-

napnak minősül 01.06. Vízkereszt és 08.15. Nagyboldogasszony-Szűz Mária Mennybevétele 

mint egyházi ünnep.  

(11) Az Mt-ben meghatározott munkaszüneti napokon túlmenően további fizetett szabadnap enge-

délyezésre a rektor jogosult. 

9. §  Az otthoni munkavégzés szabályai: 

(1) Az Mt. 53. §-a szerint a munkáltató jogosult a munkavállalót átmenetileg a munkaszerződéstől 

eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatni. 

(2) A munkaszerződéstől átmenetileg eltérő foglalkoztatás tartama naptári évenként a 44 beosztás 

szerinti munkanapot vagy 352 órát nem haladhatja meg. Ezt arányosan kell alkalmazni, ha a 

munkaviszony év közben kezdődött, határozott időre vagy az általánostól eltérő teljes napi, 

vagy részmunkaidőre jön létre. 

(3) Különösen indokolt esetben, illetőleg a járványügyi helyzetre tekintettel eseti, ad-hoc jelleggel 

a munkavállaló is kérelmezheti a home office-t, amelyet a munkairányító jogkörrel rendelkező 

vezető javaslatára, a munkáltató engedélyez. 

(4) A (2) bekezdésében meghatározott időtartamot, csak külön megállapodás alapján van lehetőség 

túllépni. 

(5) Home office csak abban az esetben lehetséges, ha a munkavállaló rendelkezik a munkaköri 

feladatainak ellátásához szükséges technikai eszközökkel (számítógép, internet stb.), illetve 

egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények között történik a 

munkavégzés.  

(6) Home office-ban a munkavállalónak nem jár költségtérítés. A munkáltató nem téríti meg az 

internet díját, a közüzemi költségeket, illetve a munkavállalót nem illeti meg a munkába járás 

költségtérítése sem. 

(7) Azon munkavállalók, akik a (5) és (6) pontban leírtakat nem tudják teljesíteni, elfogadni, azok 

részére az otthoni munkavégzés nem engedélyezhető, Ők a munkaszerződésükben szereplő 

munkahelyen kötelesek továbbra is munkát végezni. 

10. §  Szabadság megállapítása és kiadása: 

(1) A munkaviszonyban állók szabadságára és annak kiadására a(z) Mt. hatályos rendelkezései az 

irányadóak. 

(2) A munkáltató évente hét munkanap szabadságot – a munkaviszony első három hónapját kivéve 

– legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. A 

munkavállalónak erre vonatkozó igényét legalább 15 nappal a szabadság kezdete előtt be kell 

jelentenie. 

(3) A VHF oktatói, kutatói, tanári munkakörben foglalkoztatott munkavállalói szabadságukat – a 

(2) bekezdésben meghatározott szabadság kivételével – a tanítási szünetekben kötelesek 

kivenni. 

(4) A szabadság engedélyezése vezető állású munkavállaló esetében a rektor, minden más munka-

vállaló esetében a munkairányítói jogkörrel rendelkező vezetőjének feladat- és hatásköre. 

11. §  Fizetés nélküli szabadság: 

(1) A fizetés nélküli szabadságot a munkavállalónak előzetesen írásban kérelmeznie kell legalább 

két héttel előbb. A kérelmet, a munkairányítói jogkörrel rendelkező vezető javaslata alapján a 

munkáltató engedélyezi. 
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12. §  Munkabér: 

(1) Az alapbér mértékét oktatói, tanári, illetve tudományos kutatói munkakörben alapesetben az 

éves költségvetésről szóló törvényben meghatározott egyetemi tanári munkakör 1. fizetési 

fokozatának garantált illetménye alapján kell megállapítani. Az oktatói bérek esetében a 

Főiskola – bérpolitikájában – alkalmazza a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 2. 

számú mellékletének alapirányait.  

(2) Nem oktatók esetében a munkabér a munkáltató és a munkavállaló közötti megállapodás 

függvénye.  

(3) A munkabért a tárgyhót követő 5. napig kell kifizetni, a munkavállaló által megadott fizetési 

számlára. 

(4) A munkabér jogalap nélküli (téves) kifizetése esetén azt a munkavállalótól hatvan napon belül, 

írásbeli felszólítással lehet visszakövetelni. 

(5) Készenlét jellegű munkakört betöltő munkavállalók esetében a bérpótlékot is magába foglaló 

alapbér kerül megállapításra. 

(6) A megszakítás nélküli, illetve a többműszakos munkarendben foglalkoztatott munkavállalók 

esetében bérpótlékot magába foglaló havi átalány kerül megállapításra. 

(7) Munkaszüneti napra elrendelt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés esetén a 

munkavállalót ötven százalék bérpótlék és pihenőnap illeti meg. 

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

többletfeladatot teljesít, illetve nyugdíjaztatása esetén. 

13. §  Vezetői megbízáshoz kapcsolódó pótlékok 

(1) A magasabb vezetői, vezetői és vezetői jellegű megbízások után vezetői pótlék jár. 

(2) A vezetői jellegű megbízással rendelkező munkavállaló nem minősül vezetőnek, a feladat 

jellegére tekintettel részesül vezetői pótlékban. 

(3) A rektor magasabb vezetői pótlékának mértékét a fenntartó állapítja meg. 

(4) Minden más magasabb vezető, vezető és vezető jellegű pótlékának mértékét a rektor határozza 

meg. 

(5) A pótlékkal járó magasabb vezetői, vezetői és vezetői jellegű megbízások köre, valamint a 

pótlékok mértéke a következő: 

A megbízások köre A megbízás jellege Összege (Ft) 

rektor magasabb vezető A fenntartó határozza meg. 

rektorhelyettes magasabb vezető 60 000 

gazdasági vezető magasabb vezető 50 000 

főtitkár vezető 40 000 

tanszékvezető vezető 30 000 

intézetvezető vezető 30 000 

szakfelelős vezető jellegű 15 000 

kollégiumi igazgató vezető 30 000 

könyvtárvezető vezető 30 000 

projektvezető vezető 30 000 

műszaki vezető vezető 30 000 

konyhavezető vezető jellegű 30 000 

(6) Amennyiben a munkavállaló több vezető megbízással rendelkezik, őt valamennyi megbízás 

pótléka megilleti. 

(7) A (5) bekezdésben meghatározott pótlékok havonta, a munkavállaló munkabérével egy időben 

kerülnek kifizetésre. 
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(8) A rektor jogosult a (5) bekezdésben meghatározott összegnél magasabb, illetve alacsonyabb 

pótlékot megállapítani. 

14. §  Munkabér-előleg 

(1) A munkavállaló részére eseti kérelme alapján munkabér-előleg folyósítható. 

(2) A munkabér-előleg összege a maximum 100 000,- Ft-ot, azaz egyszázezer forintot nem 

haladhatja meg. 

(3) Kamatmentes kölcsönnek minősül, amit 6 havi egyenlő részletben kell visszafizetni.  

(4) A munkabér előleg összegét és a törlesztés részleteit úgy kell meghatározni, hogy legkésőbb 

december végéig letörleszthető legyen. 

(5) Munkabér-előleg felvételére az jogosult, aki határozatlan idejű munkaviszonyban áll. 

(6) Nem jogosult munkabér előlegre az a munkavállaló, aki: 

a) próba idejét tölti; 

b) Gyes-en, Gyed-en, szülési, illetve fizetés nélküli szabadságon tartózkodik; 

c) felmentési idejét tölti, vagy mentesítve van a munkavégzés alól; 

d) a törlesztő részleteinek levonása bármely ok miatt nem lehetséges. 

15. §  Munkába járás költségtérítése 

(1) A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés jogszabályi hátterét: 

a) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint 

b) a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II.26.) kormányren-

delet képezi. 

(2) A VHF az (1) bekezdésben hivatkozott jogszabályokban leírtaknak megfelelően jár el. 

(3) A 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján a költségtérítést az Szja tv. 25. § 

(2) bekezdésében meghatározott összeg és az (1) bekezdésben meghatározott összeg különbö-

zetéig a munkáltató mérlegelési jogkörben nyújthatja az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek 

megfelelő munkavállaló számára. Alkalmazásáról a rektor jogosult dönteni, amelyet külön rek-

tori intézkedésben szabályoz. 

16. §  Költségtérítés belföldi kiküldetés esetén 

(1) A munkaviszonyban álló munkavállaló és megbízási szerződéssel foglalkoztatott személyek 

esetén a kiküldetést a rektor engedélyezheti, amennyiben az a működési alapfeladattal 

kapcsolatos, illetve ha a kiküldetés célja konferencián, tanulmányúton, szakmai 

továbbképzésen való részvétel. 

(2) Belföldi kiküldetésben lévő munkavállalónak az élelmezéssel kapcsolatos többletköltségeinek a 

fedezetére a kiküldetés tartamára élelmezési költségtérítés (továbbiakban: napidíj) jár a 

437/2015. (12.28.) Kormányrendelet a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló 

költségtérítéséről szóló jogszabály alapján. 

(3) A saját tulajdonú gépjármű hivatali célú használata belföldi kiküldetés esetén, csak abban az 

esetben engedélyezhető, ha hivatali gépkocsi nem áll rendelkezésre. 

(4) Saját tulajdonú gépjármű hivatali célú használata esetén, „kiküldetési rendelvény” alapján, a 

gépkocsi hengerűrtartalmának alapnorma átalány értéke alapján számított üzemanyag 

fogyasztás, üzemanyag árként a NAV által közzétett árral számítva, valamint a fenntartási 

költségek megtérítésére mindenkor adómentesen adható kilométerenkénti összeg. 

17. §  Munkaruha juttatás 

(1) Azokban a munkakörökben, ahol a munkavégzés a ruházat nagymértékű szennyeződésével 

vagy gyors elhasználódással jár, a VHF e szabályzatban rögzített feltételekkel munkaruhát 

biztosít. 

(2) A VHF, a munkavállalói részére kizárólag a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 

törvény a 1. számú mellékletének 9.2. alpontjában leírtak szerint biztosít munkaruhát, így sem a 

munkáltatónak, sem a magánszemélynek nem keletkezik adókötelezettsége. 
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(3) A munkaruházati termékekről a VHF nyilvántartást vezet, és névre szólóan adja ki a 

munkavállalónak. 

(4) A munkaruha a kihordási idő alatt a VHF tulajdonát képezi, azt követően a munkavállaló 

tulajdona lesz.  

(5) A munkaruha juttatásra való jogosultság a munkaszerződés megkötésétől számított 3 hónap 

próbaidő ledolgozásával kezdődik. 

(6) A munkaruha tisztántartása a munkavállaló feladata, kivéve a konyhán dolgozó munkavállalók 

esetében. Részükre a mosoda tisztítja a munkaruhát. 

A munkaruha juttatásra jogosult munkavállalók:  

Munkaruha juttatásban részesülők Munkaruha megnevezése Kihordási idő 

Konyhai dolgozók 1 pár gyógycipő 1 év 

 2 db köpeny 2 év 

 2 db nadrág 2 év 

 1 db kötény 2 év 

 1 db sapka 2 év 

Mosodai dolgozók 1 pár gyógycipő 1 év 

 2 db tunika 2 év 

 2 db nadrág 2 év 

Takarítók 1 pár gyógycipő 1 év 

 2 db tunika 2 év 

 2 db nadrág 2 év 

Karbantartók 1 pár munkacipő (munkavédelmi 

bakancs) 

2 év 

 2 részes férfi munkaruha 2 év 

18. §  Munkahelyi étkezés 

(1) A VHF térítés ellenében a munkavállalók részére meleg étkezést (ebéd) biztosít. 

(2) A meleg étkezés díja havonta, egy összegben, a tárgyhavi munkabérből – a munkavállaló 

hozzájárulásával – kerül levonásra. 

19. §  Kegyeleti hozzájárulás 

(1) A VHF munkavállalója házastársának, élettársának, saját vagy örökbefogadott gyermekének 

elhalálozásakor a Főiskola temetési segéllyel járul hozzá a temetési költségekhez. 

(2) A temetési segély mértékét a rektor jogosult meghatározni. 

(3) A munkavállaló a haláleset megtörténtét a halotti anyakönyvi kivonat másolatával igazolja. 

20. §  Béren kívüli juttatások 

(1) A béren kívüli, illetve egyéb juttatások körét és igénybevételének részletes szabályait 

intézményi szabályzatok, rektori utasítások szabályozzák. 

21. §  Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 

(1) A Polgári Törvénykönyv szabályai szerint a „Megbízási szerződés” alapján a megbízott köteles 

a rábízott ügyet ellátni. A megbízó díj fizetésére köteles, kivéve, ha az ügy természetéből, 

illetőleg a felek közötti viszonyból arra lehet következtetni, hogy a megbízott az ügy ellátását 

ingyenesen vállalta. A megbízott díját akkor is követelheti, ha eljárása nem vezetett 

eredményre. 

(2) A VHF-vel kötött megbízási szerződést írásba kell foglalni. 

(3) A VHF-vel munkaviszonyban álló munkatársakkal a munkakörükbe tartozó, vagy azzá tehető 

feladatra megbízási szerződés nem köthető. 

(4) A díjazást úgy kell megállapítani, hogy az tartalmazza a feladat ellátása során a megbízott 

részéről felmerülő összes költséget (pl. szállás, utazás stb.). 
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(5) Ha a megbízott tételes költségelszámolással kíván élni, a költségelszámolás mértékéről a 

jogszabályban előírt nyilatkozatot minden esetben csatolni kell a szerződéshez.  

(6) A feladat ellátását követően a díjazás teljesítésigazolás alapján kerül kifizetésre. 

(7) Az Nftv. alapján „megbízási jogviszony keretében az oktatói feladat akkor látható el, ha a 

tevékenység jellege azt megengedi, továbbá a végzett munkára fordított idő nem haladja meg a 

teljes munkaidő hatvan százalékát (a továbbiakban óraadó oktató) ” 

(8) Az óraadó oktatói alkalmazás feltételei:  

a) büntetlen előéletű, és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya 

alatt, amelyre a megbízási jogviszony irányul; 

b) mesterfokozat. 

(9) Az óraadó oktatói alkalmazás feltételeit az érintett szervezetek kötelesek ellenőrizni. 

(10) Az óraadó oktatói feladatot ellátó megbízott óradíj megállapításának alapelve: 

a) a tudományos fokozattal (PhD) rendelkező oktató magasabb díjazásra jogosult. 

(11) Az óraadó oktatói és az oktatáshoz kapcsolódó egyéb (opponens, konzulens, tereptanár, tanítási 

gyakorlatvezető, záróvizsga bizottsági tag, elnök, vendégelőadó…stb.) feladatokért járó díjazás 

mértékét a rektor jogosult meghatározni, amelyet külön utasításban szabályoz. 

9.1. Az oktatók, kutatók és tanárok foglalkoztatására vonatkozó különleges szabályok 

1. §  Az intézményben az oktatással összefüggő feladatokat  

(1) oktatói (tanársegéd, adjunktus, főiskolai docens, főiskolai tanár);  

(2) tanári (így különösen nyelvtanári, gyakorlati oktatói, kollégiumi nevelőtanári) munkakörökben 

foglalkoztatottak (a továbbiakban a b) pontban felsoroltak együtt: tanári munkakörök) látják el. 

2. §  A VHF az Nftv. vonatkozó rendelkezései szerint – a Fenntartó előzetes jóváhagyásával –

szükség esetén létesít önálló kutatói feladatok ellátására tudományos kutatói munkaköröket. A 

VHF tudományos főmunkatársi, tudományos munkatársi és tudományos segédmunkatársi 

kutatói munkaköröket létesíthet.  

3. §  Az Nftv. 91. § (3) bekezdésének a) pontja értelmében a VHF a foglalkoztatási jogviszony 

létesítésénél az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvény 22. §-ában foglalt keretek közötti foglalkoztatási feltételeket határoz meg. 

Ezen kívül az állami szakok oktatói, illetve a hitéleti szakok nem dispozícióval kinevezett 

oktatói esetében a VHF figyelembe veszi, és alkalmazza az Nftv. VIII. fejezetének 

munkakörökre és munkaviszonyra vonatkozó külön szabályait, nevezetesen az Nftv. 25. § (1), 

(2), (3) és (4) bekezdéseit, a 26. § (1) és (2) bekezdéseit.  

4. §  Az Nftv. 91. § (6) bekezdése értelmében a VHF saját hatáskörben határozza meg a hitéleti 

képzésben részt vevő oktatókkal, tanárokkal kapcsolatos követelményeket az SZMSZ 9.1. 

pontjának 18–27. §-aiban részletezettek szerint. 

5. §  A VHF oktatói főiskolai tanárok, főiskolai docensek, adjunktusok, tanársegédek és megbízott 

óraadók lehetnek. 

6. §  Az oktatói munkakörben történő foglalkoztatáshoz alapesetben legalább mesterfokozat, 

adjunktusi munkakör betöltéséhez megkezdett doktori tanulmányok, főiskolai docensi 

munkakör betöltéséhez legalább a doktori tanulmányok befejezését igazoló abszolutórium, 

főiskolai tanári munkakör betöltéséhez befejezett doktori tanulmányok, míg az egyéb tanári 

munkakörben történő foglalkoztatáshoz felsőfokú végzettség és szakképzettség szükséges. 

7. §  A rektor a hitéleti képzésben részt vevő oktatók, illetve az állami szakok alapképzési szintjén 

oktatói és tanári feladatokat ellátók esetében eltérhet a 9.1. pont 6. és 18. §-aiban előírtaktól. 

8. §  A VHF sajátos, világnézetileg elkötelezett, katolikus szellemiségének védelmében az oktatói 

(kutatói) és tanári munkakörök betöltéséhez speciális elvárásokat fogalmaz meg. Oktatói 

(kutatói) és tanári munkakörben elsősorban az a katolikus vallású személy alkalmazható, aki: 
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(1) rendelkezik az Nftv-ben előírt képesítéssel, amelytől a VHF a jelen szabályzat 9.1. pontjának 8. 

§-a értelmében a kinevezői joggyakorló eltérhet; 

(2) megfelel a jelen SZMSZ 9.1. pontja 6. és 18. §-aiban támasztott egyéb követelményeknek; 

(3) oktatói, tudományos, valamint pedagógiai alkalmasságán kívül igaz hitével és keresztény 

életvitelével is kitűnik. 

9. §  Az alkalmazott oktatónak (kutatónak) és tanárnak vállalnia kell: 

(1) a Főiskola céljával, jellegével és szellemiségével való azonosulást; 

(2) a különböző diszciplínáknak és szakok tartalmához igazodva a katolikus tanításhoz és 

erkölcshöz való hűséget, valamint azok tiszteletben tartását; 

(3) és azt, hogy a Katolikus Egyház tanítása szerint példás keresztény életet él, sem a 

munkahelyen, sem azon kívül nem tanúsít egyházi alkalmazotthoz méltatlan, az egyház 

tanításával ellentétes, az egyházat sértő magatartást. 

10. §  A hitélettel összefüggő, elsősorban a teológia szakon teológiai tárgyakat oktatóknak 

kiváltképpen tudatában kell lenniük az Egyháztól kapott küldetésüknek, hűségesnek kell 

lenniük az Egyházi Tanítóhivatalhoz, és rendelkezniük kell az illetékes egyházi hatóság 

megbízásával is. A megbízás visszavonása esetén az oktatói (és kutatói) jogviszonyt meg kell 

szüntetni, akár munkaviszonyban, akár egyházi személyi jogviszonyban történik a feladat 

ellátása.  

11. §  Az egyéb hitéleti szakokon (pl. katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszak, hittanár nevelőtanár 

szak) oktató laikus/civil oktatóknak és tanároknak nem kell rendelkezniük egyházi hatósági 

megbízással. Oktatói és tanári munkakörben történő foglalkoztatásukról a rektor 

egyszemélyben dönt, és a rektor joga megvizsgálni a 9.1. pont 8–9. §-aiban előírtak teljesülését. 

12. §  Katolikus vallású oktató hiányában a hitélettel össze nem függő állami képzések szakmai 

színvonalának biztosítása érdekében alkalmazható más egyházhoz, felekezethez tartozó vagy 

vallásos hittel nem rendelkező személy is, amennyiben elismeri és tiszteletben tartja a VHF 

katolikus jellegét, a Katolikus Egyház tanítását és a meghatározott erkölcsi normákat, etikai 

szabályokat.  

13. §  A Főiskola docenseit, adjunktusait, tanársegédeit és megbízott oktatóit, illetve tanárait (a 253. 

kánon 2. paragrafusának, valamint a 833. kánon 7. pontjának figyelembevételével) a 

fenntartóval előzetesen egyeztetve – alapesetben nyilvános pályázati eljárás kiírása nélkül – a 

rektor nevezi ki, illetve bízza meg, vagy menti fel. A fenntartó egyetértésével ugyanígy a rektor 

bízza meg a szak- és tanszékvezetőket. Az egyetemi és főiskolai tanári munkakörben történő 

alkalmazás feltétele, hogy a jelöltet a munkaköri cím adományozásával a köztársasági elnök 

egyetemi tanárrá, a miniszterelnök főiskolai tanárrá kinevezze. Az egyetemi és főiskolai tanári 

kinevezést a Főiskola fenntartója – az oktatásért felelős miniszter útján – kezdeményezi a 

köztársasági elnöknél vagy a miniszterelnöknél. 

14. §  Az Egyházi Törvénykönyv 253. kánonja értelmében: 

(1) a filozófiai, teológiai és jogi tárgyak tanárainak az illetékes püspök vagy püspökök csak 

olyanokat nevezhetnek ki, akik erényesek (virtutibus praestantes) és a Szentszék által elismert 

egyetem vagy fakultás doktorátusával vagy licenciátusával rendelkeznek;  

(2) ügyelni kell arra, hogy külön-külön tanárt nevezzenek ki a Szentírás, a dogmatika, a 

morálteológia, a liturgia, a filozófia, a kánonjog, az egyháztörténelem és a többi olyan tantárgy 

tanítására, amelyeket sajátos, diszciplináris módszer szerint kell előadni. 

15. §  Alapértelmezésben – az Nftv 26. és 34.§-a alapján – teljes munkaidőben az 

foglalkoztatható, akinek a heti tanórai terhelése eléri a jogszabályi minimumot, valamint heti 

negyven órában (a munkaköri leírásában rögzített formában) a Főiskola rendelkezésére áll. 

16. §  A 15. §-ban leírt fenti szabályt nem kell alkalmazni a dispozícióval oktató egyházi személyek 

esetében. 
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17. §  Az oktatói feladatok és a tudományos kutatói feladatok egy munkakörben is elláthatók. Ebben 

az esetben a VHF munkaszerződésben határozza meg, hogy az egyes feladatokat a 

foglalkoztatás – teljes vagy rész – munkaidejének milyen hányadában kell ellátni. 

18. §  Az egyes oktatói munkakörökre és vezetői megbízásokra vonatkozó speciális szabályok:  

(1) Tanársegédi munkakörben az foglalkoztatható, aki: 

a) rendelkezik egyetemi végzettséggel (teológiai bakkalaureátus vagy azzal egyenértékű, 

államilag elismert végzettségi szinttel);  

b) képes önálló tudományos tevékenység végzésére. 

(2) Mesteroktatói munkakörben az foglalkoztatható, aki: 

a) mesterfokozattal rendelkezik; 

b) legalább tízéves szakmai-gyakorlati munkatapasztalattal, ismerettel rendelkezik; 

c) alkalmas a hallgatók gyakorlati képzésére. 

(3) Adjunktusi munkakörben az foglalkoztatható, aki:  

a) megkezdte doktori tanulmányait; 

b) önállóan képes alkotó tevékenység végzésére és publikálásra; 

c) részt vesz a szakmai közéletben; 

d) felsőoktatásban bármilyen oktatói munkakörben szerzett legalább hároméves 

tapasztalatokkal rendelkezik. 

(4) Főiskolai docensi munkakörben az foglalkoztatható, aki: 

a) rendelkezik legalább a doktori tanulmányok lezárását igazoló abszolutóriummal; 

b) alkalmas a hallgatók, a tanársegédek tanulmányi, illetve tudományos munkájának 

vezetésére; 

c) publikációs tevékenységet végez; 

d) rendszeres és igazolt szakmai közéleti tevékenységet folytat; 

e) önállóan képes alkotó tevékenység végzésére; 

f) felsőoktatásban bármilyen oktatói munkakörben szerzett legalább hatéves tapasztalatokkal 

rendelkezik. 

(5) Főiskolai tanári munkakörben az foglalkoztatható, aki: 

a) rendelkezik legalább doktori fokozattal; 

b) alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, illetve 

tudományos szakmai munkájának vezetésére; 

c) oktatás- és tudományszervezői tapasztalattal és irányítási készséggel és tapasztalatokkal 

rendelkezik; 

d) megfelelő publikációs tevékenységet végez idegen nyelven is; 

e) rendszeres igazolt szakmai közéleti tevékenységet folytat; 

f) hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel 

rendelkezik; 

g) legalább nyolcéves oktatói munkakörben szerzett tapasztalatokkal rendelkezik. 

(6) Egyetemi tanári munkakörben az foglalkoztatható, aki: 

a) rendelkezik legalább habilitációval; 

b) alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek és adjunktusok 

tanulmányi, illetve tudományos szakmai munkájának vezetésére; 

c) oktatás- és tudományszervezői tapasztalattal és irányítási készséggel és tapasztalatokkal 

rendelkezik; 

d) megfelelő publikációs tevékenységet végez idegen nyelven is; 

e) rendszeres igazolt szakmai közéleti tevékenységet folytat; 

f) hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel 

rendelkezik; 
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g) legalább tízéves oktatói munkakörben szerzett tapasztalatokkal rendelkezik. 

(7) Szakfelelősnek az az oktató bízható meg, aki: 

a) rendelkezik doktori fokozattal; 

b) oktatás- és tudományszervezői tapasztalattal és irányítási készséggel és tapasztalatokkal 

rendelkezik; 

c) megfelelő publikációs tevékenységet végez idegen nyelven is; 

d) rendszeres igazolt szakmai közéleti tevékenységet folytat; 

e) hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel 

rendelkezik; 

f) legalább nyolcéves oktatói munkakörben szerzett tapasztalatokkal rendelkezik. 

(8) Tanszékvezetőnek és intézetvezetőnek az az oktató bízható meg, aki: 

a) rendelkezik legalább doktori fokozattal; 

b) alkalmas a tanszéki oktatók és kutatók tudományos és szakmai munkájának vezetésére; 

c) oktatás- és tudományszervezői tapasztalattal és irányítási készséggel és tapasztalatokkal 

rendelkezik; 

d) legalább nyolcéves oktatói munkakörben szerzett tapasztalatokkal rendelkezik. 

19. §  Az oktatói munkakörben történő foglalkoztatást – legalább két előzetes, írásban közölt rektori 

figyelmeztetés eredménytelensége esetén – a VHF rendes felmondással, illetve felmentéssel 

megszüntetheti, ha – az MT-ben meghatározottakon túl – az oktató nem teljesíti azokat, a 

munkakör betöltéséhez szükséges feltételeket, amelyeket a munkáltató – megfelelő határidő 

biztosításával – a munkaszerződésben és a munkaköri leírásban előírt, vagy súlyos fegyelmi 

vétséget követett el, vagy hitelt érdemlően bebizonyosodott, hogy az oktató nem tesz eleget a 

jelen SZMSZ 9.1. pontja 9. §-ában vállalt kötelezettségeinek, vállalásainak.  

20. §  Nyelvtanári munkakörben az a személy foglalkoztatható, aki 

(1) rendelkezik egyetemi vagy főiskolai szintű végzettséggel az oktatott idegen nyelvből; 

(2) legalább kétéves nyelvtanári gyakorlattal rendelkezik; 

(3) rendelkezik az oktatott nyelv alapos és széleskörű ismeretével, valamint a gyakorlati 

foglalkozások anyagának összeállításához, a foglalkozások vezetéséhez és a vizsgáztatáshoz 

szükséges felkészültséggel. 

(4) A nyelvtanári munkakörben történő foglalkoztatásnál előnyt jelent, a hosszabb távon pedig 

elvárás, hogy a nyelvtanár közreműködjön oktatási segédletek megírásában, vagy önálló 

szerzője legyen főiskolai jegyzeteknek. 

21. §  Kollégiumi nevelőtanári munkakörben az a személy foglalkoztatható, aki rendelkezik egyetemi 

vagy főiskolai szintű végzettséggel és tanári szakképzettséggel. 

22. §  A kollégiumi nevelőtanár feladatai: 

(1) a rábízott kollégiumi közösség lelki, tanulmányi és közművelődési tevékenységének segítése; 

(2) a kollégiumi közösség életmódjának, életvitelének – az együttélés normáinak megfelelő – 

formálása; 

(3) a kollégiumi tanári felügyelet ellátása. 

23. §  Gyakorlati oktatói munkakörben az a felsőfokú végzettségű (egyetemi, főiskolai diplomával 

rendelkező) személy foglalkoztatható, aki az adott tudományág, tudományterület gyakorlati 

alkalmazására irányuló munkakörben legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik, és aki 

megbízással a VHF által folytatott állami alapképzés szakmai-elméleti és gyakorlati 

oktatásában is részt vesz. 

24. §  A VHF figyelembe veszi és alkalmazza az Nftv. 32. §-ának oktatói munkakörökhöz nem 

kapcsolódó címek adományozását szabályozó feltételeit, különösen az Nftv. 32. § (3) 

bekezdésének mestertanári cím adományozására irányuló rendelkezéseit. A mestertanári 
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címmel rendelkező foglalkoztatott a főiskolai docensi munkakör esetében biztosított 

juttatásokra jogosult. 

25. §  Az állami és hitéleti szakok tanárai esetében a VHF figyelembe veszi, és alkalmazza az Nftv. 

VIII. fejezetének munkakörökre és munkaviszonyra vonatkozó külön szabályait, nevezetesen 

az Nftv. 34. § (1) és (3) bekezdését. 

26. §  Tudományos segédmunkatárs munkakörben történő alkalmazás feltételei: 

(1) A tudományos segédmunkatárs munkakörben történő alkalmazás feltétele a doktorandusz vagy 

doktorjelölt jogviszony. 

(2) A tudományos munkatárs munkakörben történő alkalmazás feltételei megegyeznek a főiskolai 

docensi munkakör betöltésére vonatkozó szabályokkal, és elvárás, hogy a jelölt rendelkezzen 

doktori fokozattal. 

(3) A tudományos főmunkatárs munkakörben történő alkalmazás feltételei megegyeznek a 

főiskolai tanári alkalmazás feltételeivel azzal, hogy a rektor döntése alapján a tudományos 

főmunkatársi illetmény mértéke lehet magasabb a főiskolai tanári alapilletménynél, de nem 

haladhatja meg a vezetői pótlékkal kiegészített főiskolai tanári illetményt. 

27. §  A címzetes címadományozás rendje: 

(1) Címzetes főiskolai tanári cím annak az óraadó oktatónak adományozható, aki rendelkezik 

tudományos fokozattal és a Főiskola által oktatott és kutatott tudomány- és/vagy képzési 

területen jelentős elméleti vagy gyakorlati tevékenységet fejt ki; támogatja a Főiskolán 

szervezett graduális vagy posztgraduális képzések tartalomfejlesztését és a kapcsolódó 

gyakorlati foglalkozások megvalósulását; jelentős módszertani innovációs munkát végez. 

(2) Címzetes főiskolai docensi cím annak az óraadó oktatónak adományozható, aki a Főiskola által 

oktatott és kutatott tudomány- és/vagy képzési területen jelentős gyakorlati tevékenységet fejt 

ki; támogatja a Főiskolán szervezett graduális vagy posztgraduális képzések 

tartalomfejlesztését és a kapcsolódó gyakorlati foglalkozások megvalósulását; jelentős 

módszertani innovációs munkát végez. 

(3) A címek adományozását az oktatási szervezeti egységek vezetői kezdeményezik a rektornál. 

(4) A címzetes cím odaítéléséről a rektor kikéri a Szenátus véleményét és támogatását. 

9.2. A munkáltató és a munkavállaló jogainak és kötelezettségeinek szabályai 

1. §  Általános jogok és kötelezettségek: 

(1) A munkáltató köteles a munkavállalót a munkaszerződés szerint foglalkoztatni a munkaköri 

leírásban foglaltaknak megfelelően, a munkakörére vonatkozó szabályok szerint. 

(2) A munkáltató köteles – a vonatkozó jogszabályok szerint – az egészséges és biztonságos 

munkavégzés feltételeit biztosítani. 

(3) A munkáltató köteles a munkát úgy szervezni, hogy a munkavállaló a munkaviszonyából eredő 

jogait gyakorolni, kötelezettségeit teljesíteni tudja, a munkavállaló részére a munkavégzéshez 

szükséges tájékoztatást és iránymutatást megadni, a munkavégzéshez szükséges ismeretek 

megszerzését biztosítani. 

(4) Munkavállaló joga, hogy: 

a) javaslatot tegyen a Főiskola életével, működésével kapcsolatos bármely kérdésben, 

b) részt vegyen – közvetlenül vagy képviselője útján – az érdekét érintő döntések 

meghozatalában és a Főiskola testületeiben, 

c) használja a Főiskola létesítményeit, eszközeit és berendezéseit az ezekre vonatkozó 

rendelkezések szerint, 

d) észrevétellel vagy panasszal forduljon a Főiskola testületeihez, vezetőihez, 

e) emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák, tevékenységét értékeljék és 

elismerjék. 
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(5) Munkavállaló kötelessége: 

a) A munkaköri feladatait, a munkaviszonyában rá vonatkozó szabályokat, a munkakörében 

általában elfogadott szakmai szabályokat, a munkáltató és a munkairányító jogkör 

gyakorlójának utasításai alapján betartani és ellátni. A munkavállaló munkaköri feladatainak 

ellátása során mindig köteles a közérdek figyelembevételével eljárni, vagyis döntései során a 

jó gazda gondosságával mérlegelni, elsősorban a Főiskola, másodsorban a szervezeti 

egységének a Főiskola céljai szempontjából releváns érdekei szerint. 

b) Az előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni és munkaidejét munkával 

tölteni, illetőleg ez alatt munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésére állni. 

c) Munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, 

előírások, valamint a jogszerű munkáltatói utasítások szerint végezni. 

d) Minden munkavállaló köteles a munkakörében elvárható magatartást tanúsítani, és 

lehetőségeivel vissza nem élve a Főiskola deklarált céljait szolgálni. 

e) Munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, hogy az más egészségét és testi 

épségét ne veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi károsodását, vagy helytelen 

megítélését ne idézze elő. 

f) Munkáját személyesen ellátni. 

g) A munkaszerződésben és a munkaköri leírásban részletezett munkaköréhez kapcsolódó 

előkészítő és befejező munkát elvégezni. 

h) Köteles a rábízott vagy az általa használt eszközöket rendeltetésszerűen használni és védeni. 

i) Mindazon adatot, tényt, amely hatással lehet foglalkoztatási jogviszonyának alakulására, 

köteles a változás bekövetkeztétől 8 napon belül – az okiratok bemutatásával – a munkáltató 

részére bejelenteni (pl.: lakcímváltozás, tudományos fokozat megszerzése, nyugdíjazás stb). 

2. §  Az oktatók, kutatók és tanárok különös jogai és kötelességei: 

(1) Az oktatói, kutatói és tanári munkakörben foglalkoztatottakat megilleti a jog, hogy a 

jogszabályok és a Főiskola rendelkezései szerint és keretei között: 

a) oktatói tevékenységét elismerjék; 

b) a képzési program keretei között meghatározza az oktatott tananyagot, megválassza az általa 

alkalmazott oktatási és képzési módszereket; 

c) fejlessze a tantárgyi programokat és a tananyagot; 

d) a Főiskola értékrendjének tiszteletben tartása mellett világnézete és értékrendje szerint 

végezze oktatói munkáját, anélkül, hogy annak elfogadására kényszerítené vagy késztetné a 

hallgatót; 

e) irányítsa és értékelje a hallgató munkáját; 

f) hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez; 

g) szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzéseken való részvétel útján gyarapítsa, 

részt vegyen pedagógiai kutatásokban; 

h) a választott tudományos témában végezzen kutatótevékenységet, és annak eredményeit 

közzétegye; 

i) részt vegyen a tanszéki értekezleteken. 

(2) Az oktatói, kutatói és tanári munkakörben foglalkoztatottak kötelezettségei: 

a) az előírt órákat megtartani, a TVSZ-ben foglaltak szerint szemináriumi és egyéb 

gyakorlatokat tartani; 

b) a hallgatókat az előírásoknak megfelelően vizsgáztatni, szigorlatoztatni, tanulmányi 

előrehaladásukban támogatni; 

c) a hallgató emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartani; 

d) szakmai, pedagógiai, módszertani felkészültségét állandóan fejleszteni, lehetőség szerint 

publikálni; 



 41 

e) megszerezze az előmenetelhez szükséges képesítés(eke)t; 

f) szorgalmi időszakban a munkaidőben a Főiskola székhelyén vagy a feladatellátási helyen 

kívüli tartózkodását a rektornak bejelenteni, a helyettesítésről gondoskodni; 

g) a testületi üléseken, valamint minden közösségi összejövetelen, értekezleten, főiskolai 

rendezvényen, amely a VHF érdekét szolgálja, részt venni; 

h) a publikációs tevékenység bővítésére és az idézettség növelésére; 

i) a Főiskola folyóiratában lehetőség szerint évente egy szakcikket publikálni. 

j) Az oktatók a heti teljes munkaidejükből az Nftv. 26. § (1) és (2) bekezdése szerinti 

időtartamban kötelesek a hallgatók felkészítését szolgáló oktatási foglalkozások 

megtartására fordítani. 

3. §  A magasabb vezetői és vezetői megbízással rendelkezők különös jogai és kötelességei: 

(1) A vezetőket megillető jogosultságok: 

a) Döntési jog illeti meg: 

- az általa irányított szervezet belső rendjének megszervezésében, a feladatok meghatározására 

és delegálására vonatkozóan. 

b) Javaslattételi jog illeti meg: 

- az irányított, felügyelt szervezet dolgozóinak munkaszerződésében, felmentésében, 

felelősségre vonásában; 

- szervezetfejlesztési intézkedések tekintetében az általuk irányított, felügyelt szervezetet érintő 

kérdésekben; 

- az általuk irányított, felügyelt szervezet munkavállalóiak jutalmazásában; 

- a Főiskolát érintő bármely kérdésben. 

(2) A vezető köteles az irányítása alá tartozó szervezeti egység dolgozóinak munkavégzését, 

munkafegyelmét folyamatosan ellenőrizni, szükség esetén saját hatáskörben intézkedni. 

Kártérítési és munkafegyelmet érintő ügyekben az érvényes jogszabályok szerint köteles 

eljárni. 

(3) A vezető felelős: 

a) a Főiskola belső szabályzatainak, valamint az általuk irányított, felügyelt szervezet 

feladataira vonatkozó jogi szabályozások ismeretéért, alkalmazásáért; 

b) a beosztott munkavállalók szakmai fejlődéséért; 

c) az általa irányított folyamatokba épített ellenőrzés megszervezésért, hatékony működéséért, 

a vezetői ellenőrzés gyakorlásáért; 

d) a munkabiztonsági előírások betartásáért, betartatásáért; 

e) a határidős feladatok határidőben történő teljesítéséért; 

f) az irányítása alá tartozó szervezeti egységnél a munkarend és a munkafegyelem betartásáért, 

betartatásáért, a megfelelő munkakörülmények biztosításáért; 

g) az általa irányított, felügyelt szervezetet érintő beszámolók, jelentések, előterjesztések 

összeállításáért, tartalmi helyességéért és a közölt adatok valódiságáért; 

h) az irányítása alá tartozó szervezeti egység területén a főiskolai tulajdon védelméért, a 

bizonylati rend és az okmányfegyelem betartásának megszervezéséért, ellenőrzéséért. 

i) az általa irányított, felügyelt szervezet feladatkörébe tartozó szabályzatok elkészítéséért, 

karbantartásáért. 
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9.3. Kártérítési felelősség 

1. §  A munkavállaló kártérítési felelőssége: 

(1) A munkavállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott kárt 

köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállását, a kárt, valamint az okozati összefüggést a 

munkáltatónak kell bizonyítania. 

(3) A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a munkavállaló négyhavi távolléti díjának összegét. 

Szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás esetén a teljes kárt kell megtéríteni. 

(4) Nem kell megtéríteni azt a kárt, amelynek bekövetkezése a károkozás idején nem volt 

előrelátható, vagy amelyet a munkáltató vétkes magatartása okozott, vagy amely abból 

származott, hogy a munkáltató kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget. 

(5) A vezető gondatlan károkozás esetén a teljes kárért felel. 

(6) A kár megtérítésére a Ptk. szabályait kell alkalmazni. 

2. §  A munkáltató kártérítési felelőssége: 

(1) A munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak a munkaviszonnyal összefüggésben 

okozott kárt. 

(2) A munkáltató a munkavállaló teljes kárát köteles megtéríteni. Nem kell megtéríteni azt a kárt, 

amellyel kapcsolatban bizonyítja, hogy bekövetkezése a károkozás idején nem volt előre 

látható. 

(3) Nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét, amelyet a munkavállaló vétkes magatartása okozott, 

vagy amely abból származott, hogy a munkavállaló kárenyhítési kötelezettségének nem tett 

eleget. 

(4) A kártérítés mértékét és módját az Mt 169-176 §-a és a Ptk. 6:518-534. §-a szabályozza. 
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10. A Főiskola szakjai és a Főiskola szervezeti felépítése 

1. §  A Főiskolán oktatott szakokat jelen SZMSZ 2. pontja ismerteti, a szakokat gondozó egyes 

szervezeti egységeket pedig az SZMSZ 10.1. pontja.  

2. §  A Főiskolához mint felsőoktatási intézményhez – szintén az SZMSZ 2. pontjában részletezettek 

szerint – kapcsolódik:  

a) a Boldog Gizella Szeminárium (Papnevelő Intézet);   

b) a Kollégium. 

3. §  A Papnevelő Intézet feladata egyházmegyés papok képzése az egyházmegye és a régió 

számára. Az intézet működését belső szabályai (A Magyarországi papnevelés szabályzata) 

határozzák meg.  

4. §  Élén a szemináriumi rektor áll. Munkáját a lelki igazgató (spirituális) és a prefektus 

segítségével végzi. 

5. §  A kollégium feladata egyrészt szállást és ellátást biztosítani a főiskolai hallgatók számára a 

tanulmányok idejére, másrészt pedig felkészíteni a keresztény kultúra befogadására, a példaadó 

keresztény életre. Működését a rektor által jóváhagyott kollégiumi szabályzat szabályozza. 

6. §  A kollégium élén a rektor által kinevezett kollégiumi igazgató áll. 

7. §  A kollégium működését és használatát az SZMSZ mellékletét képező, a Szenátus által 

elfogadott külön szabályzat szabályozza. 

8. §  A VHF a hitéleti, a nem-hitéleti (szociális/társadalomtudományi) és a tanárképzés, illetve a 

pedagógus-továbbképzések, valamint az egyéb, nem-oktatási célú szolgáltatások szakmai és 

tudományos koordinálására szervezeti egységet hoz létre az SZMSZ 10.1. pontja szerint. 

9. §  A Főiskola szervezeti felépítését az SZMSZ függelékét képező szervezeti ábra/organogram 

szemlélteti. 

10.1. A Főiskola oktatási, kutatási tevékenységet irányító szervezeti egységei 

1. §  A VHF a társadalomtudományi képzési területhez tartozó szociális képzések koordinálása, 

szervezése és ellátása céljából Szociális Tanulmányok Tanszéket alapított. 

2. §  A Tanszék ellátja:  

(1) az alapképzéssel és a társadalomtudományi szakirányú továbbképzésekkel összefüggő 

tudományos kutatási, oktatásszervezési feladatokat; 

(2) a Tanulmányi Osztállyal egyeztetve a társadalomtudományi szakos hallgatók tanulmányi 

ügyeinek koordinálását; 

(3) összeállítja a társadalomtudományi képzések hallgatóinak órarendjét, és közreműködik a 

vizsgaszervezésben.  

3. §  A VHF a tanárképzéssel és a pedagógus-továbbképzésekkel összefüggő feladatok koordinálása, 

szervezése és ellátása céljából Pedagógia Tanszéket alapított azzal a céllal, hogy biztosítsa az 

Nftv. által az állami felsőoktatási intézményekben kötelezően létrehozott tanárképző központok 

számára előírt feladatok intézmény-specifikus részét. 

4. §  A Főiskola az Nftv. 103. §-ának egyes előírásait magára nézve kötelezőnek elfogadja, és a 

Pedagógiai Tanszéken keresztül ellátja:  

(1) a Tanulmányi Osztállyal együttműködésben a hallgatói meghallgatás, a kiválasztás, a felvétel, 

az átvétel koordinálását;  

(2) a kreditelismertetést, a záróvizsgák szervezését;  

(3) az egyéni összefüggő iskolai gyakorlat szervezését, ellenőrzését, valamint értékelését; 

(4) a tanítási gyakorlati lehetőséget biztosító köznevelési intézményekkel való kapcsolattartást; 

(5) a pedagógus-továbbképzések szakmai és tanulmányi ügyeinek szervezését, koordinálását.  

(6) Nyomon követi a hallgatói előmenetelt, és pályakövetést végez. 
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5. §  A VHF a teológusképzéssel és az egyéb hitéleti képzések szakterületi egységeinek/moduljainak 

szervezésével összefüggő feladatok koordinálása és ellátása céljából Teológia Tanszéket 

alapított. A Tanszék ellátja: 

(1) a teológusképzés és az egyéb, graduális szinten szervezett hitéleti képzések szakterületi 

moduljainak megvalósításával összefüggő tudományos kutatási, oktatásszervezési feladatokat; 

(2) a Tanulmányi Osztállyal egyeztetve a hitéleti szakos hallgatók tanulmányi ügyeinek 

koordinálását; 

(3) összeállítja a hitéleti képzések órarendjét, és közreműködik a vizsgaszervezésben. 

6. §  A tanszékek saját működésük rendjét – a jogszabályok és a jelen SZMSZ előírásainak 

figyelembevételével – a tanszéki szervezeti és működési rendben szabályozzák. 

7. §  A VHF a felsőoktatási alapfeladat-ellátás mellett egy pasztorális, pszichológiai tanácsadási 

(mentálhigiénés, lelki és hivatásgondozó), felnőttoktatási/felnőttképzési (továbbképzési) 

szolgáltatóintézményi profil kialakítása érdekében az ezeket feladatokat ellátó intézetet 

alapított. 

8. §  Az intézet működése négyes célrendszerre épül: 

a) a 20. és 21. századi nemzetközi pasztorációban, lelkiségteológiában, antropológiában megho-

nosodott lelkiség regionális és hazai meghonosítása; 

b) olyan területek felkarolása, ahol jelenleg hiányok vannak a magyarországi pasztorációban, fő-

leg a Közép- és Nyugat-Dunántúl régiókban; 

c) pszichológiai-lelkigondozói tanácsadás, szolgáltatás, mentálhigiénés támogatás;  

d) felnőttoktatás és felnőttképzések szervezése és értékesítése. 

9. §  Az intézet feladatellátása és fő tevékenységi körei három fő pillére épülnek: 

a) Képzés – innováció – tehetséggondozás; 

b) Pszichológiai és mentálhigiénés szolgáltatások; 

c) Pasztorális szolgáltatások. 

10. §  Az egyes szakmai pillérek tevékenységét a szakterületen jártas, kutatási és szervezési-vezetési 

tapasztalatokkal, illetve tudományos fokozattal rendelkező koordinátorok vezetik. 

11. §  Az intézet munkáját intézetvezető koordinálja. 

12. §  A vezető személye alapesetben a három fő pillér koordinátoraiból kerül ki, akik rotációs 

rendszerben minimum egyéves, de legfeljebb hároméves ciklusokban váltják egymást. Ennek 

részleteit az intézet saját szervezeti és működési rendjében szabályozza.  

13. §  Amennyiben a rotációs intézetvezetési modell bármely okból kifolyólag meghiúsul, az intézet 

vezetőjének kinevezésére a jelen SZMSZ 7.4. pontjának 1–5. §-aiban leírtakat kell alkalmazni. 

14. §  Az intézet saját működésének rendjét – a jogszabályok és a jelen SZMSZ előírásainak 

figyelembevételével – az intézeti szervezeti és működési rendben szabályozza. 
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10.2. A Főiskola ügyviteli és hivatali munkát támogató szervezeti egységei 

1. §  A Főiskola ügyviteli, üzemeltetési és egyéb szervezési, hivatali, szolgáltatói tevékenységét 

különböző szervezeti egységek támogatják. 

2. §  Ezen szervezeti egységek:  

a) a Rektori Titkárság,  

b) a Tanulmányi Osztály,  

c) a Könyvtár, 

d) a Gazdasági Osztály, 

e) a Műszaki Osztály, 

f) a Projektosztály; 

g) a Konyha. 

10.2.1. Rektori Titkárság 

1. §  Az SZMSZ 7.1. pontjában meghatározott hatáskörei gyakorlásában a rektort Rektori Titkárság 

(a továbbiakban: Titkárság) segíti. 

2. §  A Titkárság a VHF igazgatási, adminisztratív, szervezési, ügyviteli és oktatásigazgatási 

feladatait ellátó szervezeti egysége, amely egyben a rektori és rektorhelyettesi munkakörrel 

összefüggő intézményirányítási feladatok hatékony támogatását is biztosítja.  

3. §  A Titkárság végzi a rektor és a rektorhelyettes tevékenységével kapcsolatos ügyviteli és 

szervezési feladatokat, különösen: 

(1) a kutatási alaptevékenységnek a rektor irányítási, szakmai felügyeleti, stratégiaalkotási 

hatásköreihez kapcsolódó feladatokat; 

(2) a fenti tevékenységekkel összefüggő feladatok intézményi összehangolását és az e 

tevékenységeket ellátó, abban közreműködő vagy azokat segítő szervezeti egységek 

munkájának koordinálását;  

(3) a nemzetközi tudományos kapcsolatok építésével összefüggő feladatokat;  

(4) a Főiskolán folyó kommunikációs, PR-, marketing és közművelődési tevékenységgel 

összefüggő központi feladatokat;  

(5) továbbá a rektor számára a személyi titkársági feladatokat. 

4. §  A Titkárság együttműködik a VHF más szervezeti egységeivel, és segíti a Főiskola vezetőinek, 

testületeinek, önálló szervezeti egységeinek, bizottságainak az SZMSZ-ben meghatározott 

tevékenységét. 

5. §  A Titkárság: 

(1) előkészíti, illetve jegyzőkönyvezi a rektor, a Szenátus, valamint a bizottságok és egyéb 

testületek döntési, javaslattételi és véleményezési jogkörébe tartozó ügyeket; 

(2) ellátja a testületi döntések végrehajtásával összefüggő szervezési, igazgatási feladatokat; 

(3) közreműködik a Főiskola szabályzatainak előkészítésében, aktualizálásában és közzétételében; 

(4) nyilvántartja és kezeli a Főiskola hivatalos bélyegzőit (A rektori Titkárság bélyegzője kör alakú 

pecsét, rajta a "Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola (2" felirat olvasható.);  

(5) nyilvántartja a hivatalos dokumentumokat, és kezeli a Főiskola irattárát, valamint a szigorú 

számadású tanulmányi és egyéb intézményi dokumentumokat; 

(6) közreműködik a kötelező statisztikai adatszolgáltatások előkészítésében.  

6. §  Élén Titkárságvezető áll, aki a rektor utasításai szerint végzi munkáját. 

7. §  A titkárságvezetői feladatokat – amennyiben nincs a pozíciót betöltő vezető – elláthatja a 

rektori ügyintéző is. 

8. §  A titkárságvezető és a rektori ügyintéző munkáját közvetlenül a rektor irányítja. 
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10.2.2. Tanulmányi Osztály 

1. §  A Tanulmányi Osztály feladata – a tanszékekkel együttműködésben – az oktatás szervezésével 

kapcsolatos adminisztratív ügyek intézése és koordinálása.  

2. §  Feladatai közé tartozik:  

(1) a központi felvételi eljárás intézményi feladatainak koordinálása, illetve az intézményi felvételi 

eljárás megszervezése és lefolytatása; 

(2) a hallgatók felvételének lebonyolítása, anyakönyvezése, a beiratkozások regisztrálása, valamint 

a hallgatók tanulmányi adminisztrációval összefüggő feladatainak támogatása; 

(3) az ajánlott mintatantervek szerint a hitéleti és a tanárképzési szakok órarendjeinek
7
 elkészítése 

és összehangolása; 

(4) a tantárgyak mintatantervek szerinti meghirdetése; 

(5) a tanulmányi jellegű kérelmek elsőfokú elbírálásának előkészítése;  

(6) a vizsgaidőpontok kiírása, közreműködés a vizsgák megszervezésében, illetve a vizsgák, 

szigorlatok érdemjegyeinek, valamint a tanulmányok befejezésének adminisztratív regisztrálása 

(az SZMSZ 8.10. pontjának 2. §-ában leírtak figyelembevételével); 

(7) az egységes tanulmányi rendszer kezelése és az Oktatási Hivatal iránymutatása szerinti 

működtetése; 

(8) közreműködés a kötelező statisztikai adatszolgáltatások elkészítésében.  

3. §  A Tanulmányi Osztály vezetője a rektorhelyettes. 

4. §  A Tanulmányi Osztálynak a 2. § (1)–(8) bekezdéseiben meghatározott feladatait a tudományos 

és oktatási rektorhelyettes és a tanulmányi ügyintéző látják el. 

5. §  A tanulmányi ügyintéző a tudományos és oktatási rektorhelyettes utasításai szerint végzi 

feladatát.  

6. §  Nyilvántartja és kezeli a Főiskola hivatalos bélyegzőit. (A Tanulmányi Osztály bélyegzője kör 

alakú pecsét, amelyen a "Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola (4" felirat olvasható.)  

10.2.3. Könyvtár 

1. §  A Könyvtár a Főiskola önálló, központi szolgáltató szervezeti egysége. 

2. §  Feladatai közé tartozik: 

(1) az oktatáshoz, a tudományos kutatáshoz kapcsolódó könyvtári dokumentációs és 

információszolgáltatások biztosítása; 

(2) a VHF-en oktatott tudományterületekhez, szakokhoz kapcsolódó legfontosabb folyóiratok 

beszerzése; 

(3) a kötelező statisztikai adatszolgáltatások és jelentések elkészítése. 

3. §  A Könyvtár működését és használatát az SZMSZ mellékletét képező, a Szenátus által 

elfogadott külön szabályzat szabályozza. 

4. §  A Könyvtár munkáját a könyvtárvezető szervezi, akit a rektor bíz meg. Megbízását ugyanúgy a 

rektor vonhatja vissza. 

  

                                                 
7
 A társadalomtudományi szakok és a pedagógus-továbbképzési szakok órarendjét a Tanulmányi Osztály iránymutatása 

szerint a tanszékek készítik el.  



 47 

10.2.4. Gazdasági Osztály 

1. §  A Főiskolának, mint hivatalos egyházi jogi személynek saját javai vannak. E javak kezelése a 

rektor utasítása szerint történik az Egyházi Törvénykönyv rendelkezései szerint.  

2. §  A vagyonkezelési és gazdálkodási feladatok ellátásában a rektor munkáját a Gazdasági Osztály 

(a továbbiakban: GO) támogatja. 

3. §  A GO ellátja a vagyon- és humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos feladatokat, valamint a 

gazdasági és pénzügyi folyamatok tervezését és megvalósítását az alábbiak szerint: 

(1) megtervezi a Főiskola költségvetését, és közreműködik annak végrehajtásában, valamint 

elkészíti az éves költségvetési beszámolókat és költségvetési terveket a Fenntartó számára; 

(2) ellátja a humánerőforrás- és bérgazdálkodással összefüggő feladatokat; 

(3) ellátja a vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokat; 

 

(4) gazdálkodik a Főiskola eszközeivel és készleteivel; 

(5) a műszaki vezető által megadott információk alapján betervezi a Főiskola karbantartási, 

beruházási és fejlesztési feladatait a költségvetésbe; 

(6) ellátja a pénzügyi és kontrollingfeladatokat; 

(7) a humánerőforrás-gazdálkodás keretében ellátja a bérek számfejtésével, utalásával kapcsolatos 

feladatokat, illetve a hivatali adatszolgáltatásokkal és bejelentésekkel összefüggő 

kötelezettségeket; 

(8) közreműködik a kötelező statisztikai adatszolgáltatások előkészítésében.  

4. §  A rektornak mint vagyonkezelőnek a tevékenységét, valamint a Gazdasági Osztály működését 

az egyházi és a hatályos állami törvények rendezik. A GO bélyegzője kör alakú pecsét, rajta az 

„Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola (3)” felirat olvasható. 

5. §  A Gazdasági Osztály élén gazdasági vezető áll, akinek feladatait a rektor által kiadott részletes 

munkaköri leírás tartalmazza. 

6. §  A gazdasági vezetőt a rektor bízza meg, és menti fel. 

10.2.5. Műszaki Osztály 

1. §  A Műszaki Osztály feladatai különösen: 

(1) a Főiskola létesítményeinek üzemeltetésével összefüggő feladatok irányítása; 

(2) az üzemeltetéssel, állagmegóvással, energiagazdálkodással, munka-, vagyon-, tűz- és 

környezetvédelmi, illetve hulladékgazdálkodási feladatokkal összefüggő folyamatok 

koordinálása és elvégzése; 

(3) a főiskolai ingatlanok őrzésének és portaszolgálatának megszervezése, felügyelete;  

(4) a Főiskola tulajdonát képező gépek, berendezések karbantartásának és időszakos 

felülvizsgálatának megszervezése, szükség esetén a munkák megrendelése; 

(5) a főiskolai ingatlanok felújításának megtervezése, a felújítások és karbantartások műszaki-

szakmai megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása;  

(6) a hatóságok felé történő adatszolgáltatások elvégzése, a Főiskola ingatlanainak nyilvántartása, 

leltározási és selejtezési feladatok megszervezése;  

(7) közreműködés az építési, energetikai stb. beruházások beszerzéséhez és közbeszerzéséhez 

előírt műszaki tartalmak előkészítésében. 

2. §  A Műszaki Osztály élén műszaki vezető áll, akinek feladatait a rektor által kiadott részletes 

munkaköri leírás tartalmazza. 

3. §  A műszaki vezetőt a rektor bízza meg, és menti fel. 



 48 

10.2.6. Projektosztály 

1. §  A Projektosztály feladatai különösen: 

(1) a Főiskola projekttevékenységének koordinálása; 

(2) a VHF projektbevételeinek fokozása; 

(3) pályázatfigyelés; 

(4) egyeztetés hazai és EU-s projektszervezetekkel. 

2. §  A Projektosztály élén projektvezető áll, akinek feladatait a rektor által kiadott részletes 

munkaköri leírás tartalmazza A projektvezetőt a rektor bízza meg, és menti fel. 

10.2.7. Konyha 

1. §  A konyha tevékenységét, feladatellátását konyhavezető irányítja. 

2. §  A konyhavezető vezető jellegű megbízásnak minősül. 

3. §  A konyhavezető munkairányítói joggyakorlója a gazdasági vezető. 

4. §  A konyhavezető megtervezi a heti étlapot, irányítja és gondoskodik a szükséges nyersanyagok 

és eszközök beszerzéséről, összehangolja, felügyeli és ellenőrzi az ételek elkészítését, 

megszervezi a konyhai munkát. 

5. §  Jellemző feladatai: 

(1) élelmiszer-költségek becslése, élelmiszerkészletek rendelése; 

(2) a szakácsok és az ételek elkészítésében részt vevő egyéb munkavállalók munkájának irányítása 

és koordinálása; 

(3) a készletek, berendezések és munkaterületek felügyelete, hogy azok megfeleljenek a 

szabványoknak; 

(4) részvétel a konyhai dolgozók felvételében, a teljesítményük figyelemmel kisérése; 

(5) higiéniai és élelmiszer-biztonsági szabályok ismertetése és betartatása. 

11. A Főiskola minőségirányítása 

1. §  A minőségbiztosítás feladata annak garantálása, hogy a VHF a küldetésnyilatkozatban 

megfogalmazott és az Egyház által meghatározott céloknak a lehető legjobban megfeleljen. 

Ennek értelmében  

a) a minőséget az egyházi felsőoktatásban meghatározott célok tükrében kell megállapítani; 

b) ezeknek a céloknak meg kell felelniük egy felsőoktatási rendszernek; 

c) a felsőoktatás elsődleges felhasználóiként a hallgatók, mint fogyasztók érdekeit kell az 

Egyház érdekei előtt szem előtt tartani; 

d) a célok az egyes szakok szintjén fogalmazhatók meg a legjobban az egyházi-nemzeti 

sajátosságok állandó figyelembevétele mellett. Ezért a minőségbiztosítás megvalósításának 

központi szintjei a szakok. 

2. §  A szakok jelentései kitérnek:  

a) a nemzeti kontextus értékelésére, a szak az országban és a régióban betöltött szerepére;  

b) az intézmény struktúrájának a rövid áttekintésére, az előző jelentés ideje óta eltelt időben 

történt változásokra, illetve a szak egységes szervezetben való elhelyezkedésére; 

c) a szak céljainak és célkitűzéseinek ismertetésére, illetve ennek szerepére az intézmény 

egészére való tekintettel; 

d) a tanulmányi struktúra, az oktatási követelmények és a tanterv változásaira, a gyengeségek 

kiküszöbölésére tett lépésekre és az erősségek megállapítására; 

e) az oktatók létszámának és fokozatainak, illetve tudományos tevékenységüknek alakulására; 



 49 

f) a hallgatók értékeléseire (A hallgatók véleményének felmérését a HÖK és a Szociális 

Munka Tanszék végzi. A hallgatók létszámának alakulásáról a Tanulmányi Osztály számol 

be.); 

g) a hallgatók létszámának változására, az ebből levonható regionális, illetve intézményi szintű 

következtetésekre;  

h) a könyvtár, az oktatási erőforrások és a technológia értékelésére; 

i) a külső kapcsolatok értékelésére. 

3. §  A rektori titkárság a rektor megbízása alapján az egyes szakok jelentései alapján egy 

összefoglaló jelentést készít, amelyet a rektor nyilvánosságra hoz. Ebben a jelentésben szót kell 

ejteni az adminisztratív dolgozók létszámáról és munkájáról is.  

12. Az SZMSZ mellékletei és függeléke 

1. Felvételi, tanulmányi és vizsgaszabályzat  

2. Fegyelmi szabályzat 

3. Térítési és juttatási szabályzat 

4. Könyvtárszabályzat  

5. Kollégiumi szabályzat 

6. Adatvédelmi szabályzat 

7. Minőségbiztosítási szabályzat 

8. A Főiskola organogramja 

 

Veszprém, 2021. augusztus 1. 

Dr. Sebestyén József 

rektor 



FÜGGELÉK 

A VHF organogramja 

 

 


