KIVONAT
a Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusának határozataiból

16/2017.(VI.23.) számú szenátusi határozat
13 igen – 0 tartózkodás – 0 nem
A Szenátus a 2017.06.23. ülés napirendi pontjait a meghirdetettek szerint egyhangúlag
elfogadja. A Szenátus a 2017.06.23-én megtartott ülés jegyzőkönyvének hitelesítőivé
megválasztja Pájer Alma Virág és Szász János szenátusi tagokat.
17/2017.(VI.23.) számú szenátusi határozat
13 igen – 0 tartózkodás – 0 nem
A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. tv. 13. (3) bekezdésének g) pontjának gb) alpontjában biztosított hatáskörében eljárva
a konzisztórium előzetes egyetértésével és a fenntartó egyetértésével a 2017. évi
vagyongazdálkodási tervében foglalt prioritásokat elfogadja, azt jóváhagyja.
A Szenátus felkéri a Kancellárt, hogy döntéséről a fenntartót tájékoztassa.
Határidő: 2017. július 15.
Felelős: Dr. Vonderviszt Lajos kancellár
18/2017.(VI.23.) számú szenátusi határozat
13 igen – 0 tartózkodás – 0 nem
A Szenátus az Nftv. 12. § (3) b) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a Szervezeti és
Működési Rend preambulumát az alábbi mondattal, a szabályzatot az 1. sz. függelékkel
egészíti ki35. § (5) b) pontjában szereplő felsorolást az alábbi feladattal egészíti ki:
Alapító okiratának kelte: 2015.12.18. alapító okiratának száma: 51873/2015.
1. sz. függelék:
Törzskönyvi alapadatok
Törzskönyvi azonosító szám (PIR):

308966

Elnevezés:

SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM

Székhely:

1088 Budapest, Vas utca 2/C.

Alaptevékenység államháztartási
szakágazata:

854200 Felsőfokú oktatás

Alaptevékenység fő TEÁOR kódja:

8542 Felsőfokú oktatás

Adószám:

15308964-2-42

KSH statisztikai számjel:

15308964-8542-312-01

Államháztartási egyedi azonosító
(ÁHTI):

037998

Vezető:

Dr. M. Tóth Géza

Kinevezés kezdete:

2014.03.04.

Fejezet:

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

A Szervezeti és Működési Rend 29. §-ban a szervezeti ábrában Pályázati és Projekt Iroda
megnevezése Nemzetközi és Projekt Irodára módosul.
A Szervezeti és Működési Rendben a PhD in Arts megnevezés PhD-ra módosul.
A Szervezeti és Működési Rend 18. § (5) bekezdésének e) pontjából az ügyrend
megnevezés, a 18. § (9) bekezdésében a gondolatjelben szereplő - intézeti ügyrendben
meghatározott számú- szövegrész, valamint a 18. § (10) bekezdésében az ügyrend
megnevezés törlésre kerül.
A Szervezeti és Működési Rend 6. sz. mellékletének helyébe az előterjesztés mellékletében
szereplő Rendezvényszervezési szabályzat lép, ezzel egyidejűleg a 27/2016.(09.13.) sz.
határozatát hatályon kívül helyezi.
A Szenátus utasítja a titkárát, hogy Szervezeti és Működési Rend módosítását tegye a
helyben szokásos módon közzé, küldje meg a fenntartónak jóváhagyásra, végezze el az
egységes szerkezetbe foglalást.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Dr. Polgár Antal hivatalvezető, mint a Szenátus titkára

19/2017.(VI.23.) számú szenátusi határozat
13 igen – 0 tartózkodás – 0 nem
A Szenátus az Nftv. 12. § (3) bekezdés b) pontjában biztosított hatáskörében eljárva
elfogadja a Hallgatói követelményrendszer Térítési és juttatási szabályzatát az előterjesztés
mellékletében szereplő tervezet szerint.
A Szenátus utasítja a titkárát, hogy az elfogadott szabályzatot küldje meg a fenntartónak
jóváhagyásra, a helyben szokásos módon tegye közzé.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Dr. Polgár Antal hivatalvezető, mint a Szenátus titkára

20/2017.(VI.23.) számú szenátusi határozat
13 igen – 0 tartózkodás – 0 nem
A Szenátus az Nftv. 12. § (3) bekezdés b) pontjában biztosított hatáskörében eljárva
elfogadja a Hallgatói követelményrendszer Felvételi tanulmányi és vizsgaszabályzatát az
előterjesztés mellékletében szereplő tervezet szerint.
A Szenátus utasítja a titkárát, hogy az elfogadott szabályzatot küldje meg a fenntartónak
jóváhagyásra, a helyben szokásos módon tegye közzé.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Dr. Polgár Antal hivatalvezető, mint a Szenátus titkára

21/2017.(06.23.) számú szenátusi határozat
12 igen – 1 tartózkodás – 0 nem
A Szenátus, az Egyetem Doktori Tanácsának javaslata és az Nftv. 12. § (3) bekezdés eb)
pontjában biztosított hatáskörében eljárva, a Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori
szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:
1.§ A Doktori szabályzat 39. § (6) bekezdését az alábbiak szerint módosítja
39. § (6) Egyéni felkészülők esetén a doktori fokozatszerzési eljárás kérelem alapján, a
komplex vizsga teljesítésével kezdődik.
2. § A Doktori szabályzat 39. § (8) bekezdése hatályát veszti.
3. § A szabályzat 32. § (3) bekezdése az alábbiakra módosul:
(3) A doktori disszertáció elkészítésére irányuló célirányos munka megkezdését a
doktorandusznak a doktori tanulmányok első félévének végén dokumentálnia kell olyan, a
nemzetközi szakirodalom ismeretét igazoló, munkahipotézisekkel kiegészített, részletes
(minimum 10000 n-es) munkatervvel, melyet a témavezetője és a Doktori Tanács
jóváhagyott. A munkaterv leadási határideje január 15. Amennyiben a munkatervet a Doktori
Tanács nem fogadja el, a doktorandusz következő féléve automatikusan passzívvá válik.
4.§ A Doktori szabályzat 45. §-a az alábbiakra módosul:
45. § A Doktori eljárás során az abszolutóriumot követően, a nyilvános védést megelőzően
házi védést kell tartani. A leadási határidő az abszolutórium megszerzésétől számított 6
hónapot nem haladhatja meg. A házi védéshez két, fokozattal rendelkező belső opponenst
kell felkérni, akik bírálatot írnak az előzetes doktori értekezésről. A jelölt értekezésének és
önéletrajzának három példányát, valamint DLA fokozat esetén alkotását, vagy annak
audiovizuális dokumentációját legalább 6 héttel a tervezett védés előtt el kell juttatni a kijelölt
opponensekhez. A jelölt az értekezéssel együtt eljuttatja a doktori irodába a magyar nyelvű
téziseket is. Az opponensek tíz héten belül küldik el írásos véleményüket, amelyre a jelölt
írásban válaszol, de válaszát csak a házi védésen ismerteti. Az opponensek a válasz
elfogadását és a fokozatszerzésre irányuló javaslatot esetenként feltételekhez köthetik, amit
nyilvánosan ismertetnek. A házi védésen a témavezető jelenléte kötelező, s azon a Doktori
Tanács tagjai, valamint meghívott szakemberek vehetnek részt vélemény-nyilvánítási joggal.
5. § A módosítás a kihirdetés napján lép hatályba és rendelkezéseit a hatályba lépést
követően induló eljárásokban kell alkalmazni.
A Szenátus utasítja a Titkárát, hogy a módosítást hirdesse ki a helyben szokásos módon, az
egységes szerkezetbe foglalást végezze el.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Dr. Polgár Antal hivatalvezető, mint a Szenátus titkára

22/2017.(06.23.) számú szenátusi határozat
13 igen – 0 tartózkodás – 0 nem
A Szenátus, az Egyetem Doktori Tanácsának javaslata és az Nftv. 12. § (3) bekezdés eb)
pontjában biztosított hatáskörében eljárva, a Színház- és Filmművészeti Egyetem
Habilitációs szabályzata 2. sz. mellékletének 10. pontját az alábbiakra módosítja:
A Habilitációs pályázat mellékletei:
10. Kidolgozott vázlattal legalább három olyan témakör megjelölése, amelyekből
szakmai/tudományos habilitációs előadás és ugyancsak kidolgozva további három, témakör

melyből tantárgyi óra tartására vállalkozik, továbbá annak az idegen nyelvnek a megjelölése,
amelyen előadását összefoglalja.
Mind a szakmai/tudományos előadások vázlatainak, mind pedig a tantárgyi óravázlatoknak
minimális terjedelme egyenként 3500 karakternek (szóközökkel) kell lenni.
A Szenátus utasítja a titkárát, hogy az elfogadott szabályzatot a helyben szokásos módon
tegye közzé. A módosítást, annak hatálybelépését követően benyújtott habilitációs
pályázatokra kell alkalmazni.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Dr. Polgár Antal hivatalvezető, mint a Szenátus titkára

23/2017.(06.23.) számú szenátusi határozat
13 igen – 0 tartózkodás – 0 nem
A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa a 2017/2018-as tanévben indítandó
képzések osztályvezetőit és társosztályvezetőit a filmes képzések esetében az alábbi
táblázatban foglaltak szerint határozza meg.
A Szenátus felhatalmazza a rektort a megbízási szerződések megkötésére.

2017/2018-as tanév őszi félév - Induló képzések

Int.

Jenlegi
Önköltség
önköltség
2017/2018
(ezer Ft.)

Szak

SZMI Színművész

Min.
(fő)

Max.
(fő)

Osztályvezet

Osztatlan

600

10

15

Máté Gábor, Dömötör András

SZMI Színművész - báb
Osztatlan
Színházrendező SZMI
Osztatlan
Báb
Színházi
SZMI
FOKSZ
rendezőasszisztens
Drámainstruktor EMI
BA
drámajátékos
Drámainstruktor szj.
EMI
BA
- levelező Ök.
Televíziós
FMI
BA
műsorkészítő
6x6 Mozgókép FMI
BA
Dramaturgia
6x6 Mozgókép FMI Film- és
BA
televíziórendező
6x6 Mozgókép
FMI
BA
Gyártásszervező
6x6 Mozgókép FMI
BA
Hangmester
6x6 Mozgókép
FMI
BA
Kameraman

580

10

15

Meczner János, Ellinger Edina

650

5

7

Csizmadia Tibor, Hoffer Károly

200

10

18

Csató Kata

350

14

20

Golden Dániel, Gáspár Máté

305

14

20

Kiss Csaba

450

10

16

Zilahy Tamás, Kolosi Péter

495

6

8

Divinyi Réka, Esztergályos Krisztina

495

6

8

Enyedi Ildikó, Gigor Attila

495

6

8

Kemény Ildikó, Hutlassa Tamás

495

6

8

Balázs Gábor, Zányi Tamás

495

6

8

Máthé Tibor, Babos Tamás

FMI
FMI
FMI
DI

6x6 Mozgókép Vágó
Viewfinder (angol
nyelven)
DocNomads (angol
nyelven)
Doktori Iskola

BA

495

6

8

Lemhényi Réka, Szalai Károly

MA

4 500 €

18

24

Vecsernyés János szakmai vezető

MA

4 500 €

14

28

Almási Tamás szakmai vezető

Doktori

180

10

20

Határidő: 2017. szeptember 1.
Felelős: Dr. M. Tóth Géza rektor, Dr. Gubán Miklósné osztályvezető
24/2017.(VI.23.) számú szenátusi határozat
13 igen – 0 tartózkodás – 0 nem
A Színház- és Filmművészeti Egyetem elfogadja a Dr. M. Tóth Géza rektor 2016/2017-es
tanévben megvalósított vezetői tevékenységéről szóló beszámolóját. A Szenátus a rektor
vezetői tevékenységét kiválónak értékeli.
25/2017.(VI.23.) számú szenátusi határozat
13 igen – 0 tartózkodás – 0 nem
A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa felkéri a rektort, hogy hívjon össze egy
tematikus egyeztető szenátusi ülést az egyetem jelenéről és jövőjéről, a 2017/18-as tanév
első hónapjában.
26/2017.(VI.23.) számú szenátusi határozat
13 igen – 0 tartózkodás – 0 nem
A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa a 25/2013.(IX.3.) sz. határozat
végrehajtását a hatályos foglalkoztatási követelményrendszer felülvizsgálatáig felfüggeszti.
27/2017.(VI.23.) számú szenátusi határozat
12 igen – 1 tartózkodás – 0 nem
A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. tv. 12. § (3) bekezdésének hc) pontjában foglalt hatáskörében eljárva Zsótér Sándor
határidőben benyújtott docensi pályázatát úgy rangsorolja, hogy javasolja a rektornak a
kinevezést a határozatlan idejű docensi állásra.
28/2017.(VI.23.) számú szenátusi határozat
13 igen – 0 tartózkodás – 0 nem
A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa felkéri az Intézetvezetői Tanács elnökét,
hogy az Intézetvezetői Tanács a soron következő ülésen tárgyalja meg az érvényben lévő
Foglalkoztatási követelményrendszer módosítását.

Budapest, 2017. június 23.

Dr. M. Tóth Géza
rektor

