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A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvény 12. § (3) bekezdés e) pont ea) alpontjában meghatározott hatáskörében eljárva az alábbiak 

szerint fogadja el az Színház- és Filmművészeti Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatát: 

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat részei 

1.1. A Színház- és Filmművészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési 

Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) a következő részekből áll: 

a) az 1. melléklet szerinti Szervezeti és Működési Rend (a továbbiakban: SZMR), 

b) az Egyetem jelen SZMSZ hatálybalépését megelőző napon hatályos Szervezeti Működési 

Rendjének részét képező Foglalkoztatási Követelményrendszer (a továbbiakban: FKR) és azon belül 

a Habilitációs Szabályzat, amelyet a Szenátus a jelen SZMSZ részeként megerősít, 

c) az Egyetem jelen SZMSZ hatálybalépését megelőző napon hatályos Szervezeti Működési 

Rendjének részét képező Hallgatói Követelményrendszer (a továbbiakban HKR), valamint annak 

mellékleteként az Egyetemnek a Szenátus 41/2016. (10. 18.) számú határozatával elfogadott 

Fegyelmi és kártérítési szabályzata, amelyeket a Szenátus a jelen SZMSZ részeként megerősít. 

1.2. Az SZMSZ részei további – az SZMSZ részét képező – szabályzatokra tagozódhatnak. 

2. Az SZMSZ hatálya és kötelező ereje 

2.1. A SZMSZ az Egyetem valamennyi szervére, polgárára és alkalmazottjára nézve kötelező. 

2.2. Nem lehet alkalmazni az SZMSZ rendelkezését annyiban amennyiben az jogszabállyal, illetve 

az Alapító Okirattal ellentétes. 

2.3. Nem lehet alkalmazni más egyetemi szabályzat, utasítás, határozat vagy más döntés 

rendelkezését annyiban, amennyiben az az SZMSZ-szel ellentétes. 

3. Az Egyetem működésére vonatkozó általános szabályok 

3.1. Az Egyetem biztosítja az ismeretek, információk tárgyilagos és többoldalú közvetítését. 

3.2. Az Egyetem nem elkötelezett egyetlen vallás vagy világnézet mellett sem. Ha az Egyetem vallási, 

illetve világnézeti információkat ad át, biztosítania kell azok tárgyilagos és többoldalú közvetítését. 

Az Egyetem a működése vagy bármilyen más tevékenysége gyakorlása során vallási és világnézeti 

tanítások igazságáról nem foglal állást, vallási és világnézeti kérdésekben semleges marad. 

3.3. Az Egyetemen tiszteletben tartja a hallgatók, oktatók, kutatók, valamint az oktatást segítő 

munkatársak lelkiismereti, világnézeti és vallásszabadságát. A hallgató, oktató, kutató és oktatást 

segítő munkatárs nem késztethető lelkiismereti, világnézeti, politikai meggyőződésének 

megvallására, megtagadására. A hallgatót, oktatót, kutatót és oktatást segítő munkatársat nem érheti 

hátrány lelkiismereti, világnézeti, politikai meggyőződése miatt. 

3.4. Az Egyetem pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, helyiségeit politikai célú 

szervezet, mozgalom vagy ezekhez kötődő szervezet részére működési vagy rendezvény célra nem 

engedi át, biztosítja az oktatás és az intézmény teljes politikai semlegességét. 
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3.5. Az egyetem képzési céljainak megvalósításában az oktatók és hallgatók együttműködésére, 

közös munkájára épít, hallgatóit önállóságra ösztönzi és számít a hallgatói és munkatársi közösségek 

kezdeményezéseire. 

3.6. Az Egyetemen a képzés általános nyelve a magyar. Külön meghatározott feltételek és szervezeti 

keretek között a képzés idegen nyelven is folyhat. 

3.7. Az Egyetem gondoskodik a képzés egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséről, a 

balesetek megelőzése érdekében az azokat előidéző okok feltárásáról és megszüntetéséről, továbbá a 

munkavédelemmel kapcsolatos követelmények érvényesítéséről. 

3.8. Az Egyetem a szervezési, irányítási, működtetési, feladatainak végrehajtása során gondoskodik 

arról, hogy a hallgatókkal, az oktatókkal és a felsőoktatásban dolgozókkal kapcsolatos döntése, 

intézkedése meghozatalakor az egyenlő bánásmód követelménye érvényesüljön. 

3.9. Az Egyetem az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében szolgáltatásaival hozzájárul a hallgatók 

lakhatási feltételeinek, egészséges, káros szenvedélyektől mentes életvitelének biztosításához, 

tájékoztató és tanácsadó rendszerével segíti a hallgató beilleszkedését a felsőfokú tanulmányok 

idején, illetve szakmai előmenetelét a tanulmányok befejezését követően. 

3.10. Az Egyetem meghirdetett előadásai nyilvánosak. Az előadások rendjét az Egyetem honlapján 

közzé kell tenni. 

3.11. Az Egyetem nyilvánossá teszi, kiadványokban publikálja, honlapján bemutatja oktatási, 

kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységét, azok legfontosabb területeit és az aktuális 

eredményeket. 

4. Záró rendelkezések 

4.1. Ez a szabályzat a kihirdetését követő napon hatályba.  

4.2. E szabályzat rendelkezéseit – ha jogszabály, az Alapító Okirat vagy e szabályzat eltérően nem 

rendelkezik – a hatályba lépését követően keletkezett tényekre és eljárási cselekményekre kell 

alkalmazni. 

4.3. Az Egyetem e szabályzat hatálybalépését megelőző napon hatályos Szervezeti és Működési 

Szabályzatát – ha jogszabály, az Alapító Okirat vagy e szabályzat eltérően nem rendelkezik – a 

hatálya alatt keletkezett tényekre és megkezdett eljárási cselekményekre kell alkalmazni. 

 


