
Szenátusi határozatok 

a Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusának üléséről  

2018. január 4. 

 

1/2018. (01.04.) sz. határozat 

A Szenátus a jegyzőkönyv hitelesítőjeként Novák Esztert és Balázs Gábort választja 

és a napirendi pontokat a meghirdetettek szerint elfogadja. 

 

2/2018. (01.04.) sz. határozat 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa megtárgyalta és örömmel üdvözli 

az egyetem új elhelyezésére vonatkozó kormányzati előterjesztés tervezetét. 

Ugyanakkor a lehetséges helyszínekről kapott új információk tükrében javasoljuk, hogy 

e tekintetben további konkrét egyeztetések történjenek az egyetem és a fenntartó 

minisztérium között. A Szenátus hangsúlyozza, hogy a Színház- és Filmművészeti 

Egyetem leendő kampuszának elhelyezkedése, más művészeti intézményekhez és 

egyetemekhez való kapcsolódása az oktatás szempontjából döntő fontosságú. A 

Szenátus felhatalmazza az egyetem rektorát és kancelláját a tárgyalások folytatására. 

 

3/2018. (01.04.) sz. határozat 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa értékelte az egyetem Elméleti és 

Művészetközvetítő Intézet vezetői tisztségére Radnai Annamária DLA által benyújtott 

pályázatot, ennek alapján javasolja a rektornak Radnai Annamária DLA intézet vezetői 

megbízását.  

Felelős: Dr. M. Tóth Géza rektor 

Határidő: 2018. február 2.  

 

4/2018. (01.04.) sz. határozat 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa értékelte az egyetem Film és Média 

Intézetének vezetői tisztségére Balázs Gábor DLA által benyújtott pályázatot, ennek 

alapján javasolja a rektornak Balázs Gábor DLA intézet vezetői megbízását.  

Felelős: Dr. M. Tóth Géza rektor 

Határidő: 2018. február 2. 

  

5/2018. (01.04) sz. határozat 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa a Színházművészeti Intézet vezetői 

tisztségére új pályázatot ír ki azzal a módosítással, hogy a pályázatnak ne legyen 

feltétele az egyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszony. 



Felelős: Dr. Polgár Antal hivatalvezető 

Határidő: 2018. január 15. 

 

6/2018. (01.04.) sz. határozat 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa Bagó Gizella egyetemi tanárnak, 
annak elismeréséül, hogy az egyetemi képzésben, valamint a szakmai-művészeti 
nevelésben több évtizede végzett magas színvonalú oktató-nevelő tevékenységével, 
- különös tekintettel az általa nevelt tanítványok teljesítményére - az Egyetem 
hírnevének öregbítéséhez hozzájárult, a Professor Emerita címet adományozza.  
 
A Szenátus felkéri a rektort a címet tanúsító okmány kiadására.  

Felelős: rektor  

Határidő: 2018. március 7.  

 

 

7/2018. (01.04.) sz. határozat 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa megtárgyalta a Doktori Iskola 

helyzetének rendezésére vonatkozó előterjesztést és úgy határozott, hogy az eddig a 

Doktori Iskolához sorolt oktatók közül 2018. január 1-i hatállyal  

Báron György a Film és Média Intézethez,  

Földényi F. László, Karsai György és Jákfalvi Magdolna pedig az Elméleti és 

Művészetközvetítő Intézethez tartozzon.  

A Szenátus felkéri a rektort, hogy a szükséges munkaügyi intézkedéseket tegye meg 

Felelős: rektor  

Határidő: 2018. január 19.   

A Szenátus felkéri a kancellárt, hogy az egyetem szervezeti felépítését bemutató ábrát 

úgy módosítsa, hogy a Doktori Iskola ne az intézetek között, hanem elkülönülten 

szerepeljen.  

Felelős: kancellár  

Határidő: 2018. január 19.  

 

 

8/2018. (01.04.) sz. határozat 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa a Hallgatói Követelményrendszer 

Térítési és juttatási szabályzatát az alábbiakkal egészíti ki:  



4.12 ERASMUS kurzusok díjai a programban nem részt vevő személyek 
számára 
 
1-2 ECTS kredit  150 EUR 
3 ECTS kredit 250 EUR 
>4 ECTS kredit 350 EUR 
 
Jelentkezési határidő: január 15. 
  
4.13 Magyar nyelvű kurzusok díjszabása külsős hallgatók számára  
 
A díjszámítás módja: ((képzés önköltsége*2) / 30 óra) * óraszám. 
  
A jelentkezés elfogadása kizárólag az intézetvezető és a kurzust vezető oktató 
írásbeli engedélye alapján lehetséges. 
 
Jelentkezési határidő: január 31.  
 
A Szenátus felkéri a kancellárt a módosított Hallgatói Követelményrendszer Térítési 

és juttatási szabályzatának közzétételére. 

Felelős: kancellár  

Határidő: 2018. január 12.  

9/2018. (01.04.) sz. határozat 

A Szenátus egyetért azzal, hogy a rektor pályázatot hirdessen a Színházművészeti 

Intézetben és a Film- és Média Intézetben egy-egy egyetemi tanár munkakör 

betöltésére.  

Felelős: Igazgatási és Szervezési Hivatal vezetője 

Határidő: 2018. január 31. 

 

10/2018. (03.06.) sz. határozat 

A Szenátus a jegyzőkönyv hitelesítőjeként Németh Gábor és Balázs Gábort választja 

és a napirendi pontokat a meghirdetettek szerint elfogadja. 
 

11/2018. (03.06.) sz. határozat 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa a melléklet szerinti fogalom-
meghatározásokat tartalmazó, 6. számú ponttal egészíti ki az Etikai Kódexet, ezzel az 
Etikai Bizottságra vonatkozó korábbi 6. pont sorszámozása 7-re változik. A Szenátus 
elfogadja az Etikai Bizottság ügyrendjét, amely a határozat mellékletét képezi.  
 

Felelős: Dr. M. Tóth Géza rektor 

Határidő: 2018. március 6. 

 



12/2018. (III. 6.) sz. határozat 

 
 A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa az Egyetem 2018. évi elemi 

költségvetését a melléklet szerint, 1.144.052.000 Ft bevétellel és 1.144.052.000 Ft 

kiadással, a fenntartó által meghatározott keretek között elfogadja. 

Felelős: Dr. Vonderviszt Lajos kancellár 

Határidő: 2018. március 6.   

 

13/2018. (III. 6.) sz. határozat 

 
 A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa értékelte az egyetem 
Színházművészeti Intézetének vezetői tisztségére Bagossy László DLA által benyújtott 
pályázatot, ennek alapján javasolja a rektornak Bagossy László DLA intézetvezetői 
megbízását.  
 
Felelős: Dr. M. Tóth Géza rektor  

Határidő: 2018. március 19.  

 

14/2018. (III. 6.) sz. határozat 

 
A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa elfogadja a tanulmányaikat 2016. 

szeptember 1. előtt megkezdett hallgatókra vonatkozó Doktori Szabályzatnak a 

határozat mellékletét képező módosítását. 

Felelős: Dr. M. Tóth Géza rektor  

Határidő: 2018. március 31.  

 

15/2018. (III. 6.) sz. határozat 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa Vitray Tamás egyetemi tanárnak, 

annak elismeréséül, hogy az egyetemi képzésben, valamint a szakmai-művészeti 

nevelésben végzett, magas színvonalú oktató-nevelő tevékenységével, - különös 

tekintettel az általa nevelt tanítványok teljesítményére - az Egyetem hírnevének 

öregbítéséhez hozzájárult, a Professor Emeritus címet adományozza. 

Felelős: Dr. M. Tóth Géza rektor  

Határidő: 2018. március 31.  

 

16/2018. (III. 6.) sz. határozat 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa támogatja az Egyetem 
csatlakozását a Magna Charta Universitatum szervezetéhez és felhatalmazza a rektort 
a csatlakozási kérelem benyújtására.  
 



Felelős: Dr. M. Tóth Géza rektor  

Határidő: 2018. március 14. 

 

17/2018. (III. 6.) sz. határozat 

 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa a Kollégiumi Szabályzatot a „13.§ 

Vendégszoba igénybevétele” szakasszal egészíti ki, a határozat mellékletét képező 

javaslat szerinti tartalommal. A „Záró rendelkezések” szakaszszáma 13. §-ról 14. § 

számra változik. A Szenátus elfogadja a Kollégiumi Szabályzat 4. számú „Nyilatkozat 

igénybe vett idegenforgalmi adómentességről” című mellékletét. 

 

Felelős: Dr. Vonderviszt Lajos kancellár 

Határidő: 2018. március 6.   

___________________________________________________________________ 

 
18/2018. (V. 4.) sz. határozat 

 

A Szenátus a jegyzőkönyv hitelesítőjének Tallér Zsófiát és Balázs Gábort választja.  

 

19/2018. (V. 4.) sz. határozat 

 

A Szenátus egyhangúlag elfogadja az ülés napirendjét. 

 

 

20/2018. (V. 4.) sz. határozat 

 
A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa a 2017-es gazdasági év 
költségvetését a jogszabály által előírt formátumban, továbbá az Egységes Vezetői 
Számviteli Adatszolgáltatás szerint 1 915 582 947 Ft bevétellel, 1 385 338 364 Ft 
kiadással, 530 244 583 Ft maradvánnyal elfogadja.  
 

Határidő: azonnal  
Felelős: Bori Márta gazdasági vezető 

 

 

21/2018. (V. 4.) sz. határozat 

 

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 2018. évi vagyongazdálkodási tervében foglalt prioritásokat 

elfogadja, azt jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal  
Felelős: Dr. Vonderviszt Lajos kancellár 



 

 

22/2018. (V. 4.) sz. határozat 

 
A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa jóváhagyja a drámainstruktor BA 
mintatantervét a határozat melléklete szerint.  
 
Határidő: 2018.09.03. 
Felelős: Upor László oktatási rektorhelyettes 

 

23/2018. (V. 4.) sz. határozat 

 
Rákosy Zsófia (neptun-kód: VZ0MQC, születési idő: 1976. 03. 11.; lakcíme: 1126, 
Budapest, Böszörményi út 30-32) televíziós műsorkészítő hallgató fellebbezését a 
Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa elutasítja, a SZFE/1051/2018/50 51-
2 számú rektori határozatát helybenhagyja. 
 

Indokolás 

 

A hallgató a fellebbezésében előadta, hogy a 2017. október közepétől 2018. január 
elejéig tartó súlyos asztmatikus légzési megbetegedését 2018. január 12-én jelezte a 
Tanulmányi Osztálynak, Balázs Gábor intézetvezetőnek, Zilahy Tamás 
vezetőtanárnak, Szalai Gábor operatőrtanárnak, azonban bejelentésére érdemi 
választ nem kapott. Frank Zsuzsa oktatásszervezési előadó SZFE/1051/2/2018/50 
számú feljegyzésében kijelentette, hogy a hallgató a betegségét a 2017/2018 első 
tanulmányi féléve során sem neki, sem az osztályvezető tanárának nem jelezte. A 
hallgató vizsgájának halasztására nem volt lehetőség, mivel ezt január 12-én 
kérelmezte, amely egyben az utolsó vizsganap is volt, tehát a kérelem elkésett.  
 
Az oktatásszervezési előadó szóban hívta fel a hallgató figyelmét, hogy amennyiben 
a 2017. október és 2018. január közötti időszakban, orvos által megállapított 
keresőképtelen beteg volt, úgy az ezt tanúsító szükséges orvosi igazolást is csatolnia 
kell. A hallgató a fellebbezéséhez továbbra sem csatolt keresőképtelen állapotára 
vonatkozó orvosi igazolást, ezzel kapcsolatban 2018. április 18-án dr. Vincze Farkas 
jogász hiánypótlásra hívta fel, azonban a keresőképtelen állapot igazolása a 
hiánypótlás határidejében, 2018. április 26-ig nem történt meg, így keresetcsökkenést 
sem lehet megállapítani. Erre vonatkozó dokumentum hiányában hoz határozatot a 
Szenátus.  
Zilahy Tamás, az MTVA televíziós műsorkészítő osztály vezető oktatójának 
SZFE/1051/3/2018/50 számú feljegyzése alapján a hallgató a képzés utolsó 
tanulmányi félévében az egyetemi órákat nem látogatta, távollétéről sem az 
Oktatásszervezés munkatársait, sem osztályvezető tanárát nem tájékoztatta.  
 
A Színház- és Filmművészeti Egyetem Hallgatói követelményrendszerének felvételi, 
tanulmányi és vizsgaszabályzata 32. § (4) bekezdése rögzíti, hogy a hallgató a 
kötelező foglalkozásokról való távolmaradásait a foglalkozást vezető oktatónál az óra 
megkezdéséig telefonon köteles jelezni, majd orvosi igazolással, vagy egyéb módon 
köteles igazolni. A csatolt feljegyzések, de a fellebbezés indokolása alapján is, a 
hallgató a betegségét illetően legelőször 2018. január 12-én tájékoztatta az egyetem 
munkatársait. Tehát a 32. § (4) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettségnek 
nem tett eleget, az alól nem mentette ki magát.  



A hallgató által, hiánypótlásként csatolt, 2018. április 03-án kelt ambuláns lap 
anamnézise alapján sem állapítható meg olyan méltányolható körülmény, amely miatt 
a hallgató a tájékoztatási kötelezettségének nem tehetett volna eleget. A 
fellebbezéshez is csatolt orvosi igazolások a hallgató betegségét alátámasztják, 
azonban ez nem indokolja a tájékoztatási kötelezettség elmulasztását, nem volt 
tartósan öntudatlan, vagy cselekvőképtelen állapotban.  
 
A hallgató az önköltség kreditarányos lecsökkentését szociális helyzetére hivatkozva 
kérelmezte. A fellebbezéshez csatolt kereseti kimutatás alapján egy havi nettó 
jövedelme 284.955. Ft, jövedelmét rendszeres levonás nem terheli.  
A hallgató szociális helyzetének megállapításához 2018. február 16. napján kitöltötte 
a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói követelményrendszere térítési és 
juttatási szabályzatának mellékletét képező adatlapot. Ennek alapján vele egy 
háztartásban nem él senki, állandó ápolásra nem szorul, rendszeres orvosi kezelés 
alatt 2017 októberétől 2018. január hónapig nem állt, havi rendszeres kezelési-, ill. 
gyógyszerköltsége az 5.000 forintot nem haladta meg.  
Az Nftv. 58. § (1) bekezdése alapján a hallgató a jogorvoslati kérelem tárgyában 
hozott, eljárást befejező döntést közigazgatási perben támadhatja meg. A keresetlevél 
benyújtásának halasztó hatálya van. A másodfokú döntés a közléssel jogerős és 
végrehajtható, kivéve, ha a hallgató a döntés bírósági felülvizsgálatát kéri. A bírósági 
felülvizsgálat a döntés kézhezvételét követő 30 napon belül kérhető, 
jogszabálysértésre, illetve a hallgatói jogviszonyra vonatkozó rendelkezések 
megsértésére hivatkozással.  
 
A felülvizsgálatot a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, a 
Színház- és Filmművészeti Egyetemnél kell benyújtani.  
A Szenátus döntési jogköre a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
12. § (1) bekezdése és a 57. § (3) bekezdésén, valamint a Színház- és Filmművészeti 
Egyetem Szervezeti és Működési Rendje 35. § (1) bekezdésének a) pontján alapul. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Polgár Antal hivatalvezető 

 

 

 

 

24/2018. (V. 4.) sz. határozat 

 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa értékelte az egyetem Elméleti és 
Művészetközvetítő Intézete egyetemi tanári pozíciójára Dr. Karsai György által 
benyújtott pályázatot, ennek alapján javasolja a rektornak Dr. Karsai György egyetemi 
tanári kinevezését.  
 
Határidő: 2018. július 17.  
Felelős: Dr. M. Tóth Géza rektor 

 

 

 

 

 

25/2018. (V. 4.) sz. határozat 



 
A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa értékelte az egyetem általános 
rektorhelyettesi pozíciójára Enyedi Ildikó által benyújtott pályázatot, ennek alapján 
javasolja a rektornak Enyedi Ildikó általános rektorhelyettesi megbízását.  
 
Határidő: 2018. május 8.  
Felelős: Dr. M. Tóth Géza rektor 

 

 

26/2018. (V. 4.) sz. határozat 

 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa egyhangúlag támogatja két új 
docensi pályázat kiírását. 
 
Határidő: 2018. május 8.  
Felelős: Dr. M. Tóth Géza rektor 

___________________________________________________________________ 

 
27/2018 (V. 23.) sz. határozat 

Pálffy Zsuzsa (neptun-kód: ORGUM1, születési idő: 1972. 06. 28.; lakcíme: 1136, 

Budapest,  Balzac utca 43.) televíziós műsorkészítő hallgató fellebbezését a Színház- 

és Filmművészeti Egyetem Szenátusa, méltányossági alapon helybenhagyja azzal, 

hogy a tanulmányi önköltség összegét a Tanulmányi Fegyelmi és Szociális Bizottság 

(a továbbiakban TFSZB) véleményével összhangban, a kreditarányosan lecsökkentett 

összeg kétszeresében állapítja meg.  

Felelős: Dr.Polgár Antal hivatalvezető 

Határidő: azonnal 

 

28/2018. (V. 23.) sz. határozat 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa jóváhagyja a televíziós 

műsorkészítő BA, dokumentumfilm-rendező művész MA és Látványtervező művész 

MA mintatanterveit a határozat melléklete szerint. 

Felelős: Upor László oktatási rektorhelyettes   

Határidő: azonnal  

 
29/2018. (VI. 22.) sz. határozat 

A Szenátus a jegyzőkönyv hitelesítőjének dr. Báron Györgyöt és Balázs Gábort 

választja.  

A Szenátus egyhangúlag elfogadja az ülés napirendi pontjait. 

 

 

 



30/2018. (VI. 22.) sz. határozat 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa elfogadja a Játék-látványtervező 

művész MA specializáció mintatantervét a határozat melléklete szerint. A Szenátus 

elrendeli, hogy a Játék-látványtervező művész MA specializáció kerüljön fel a 

2019/2020-as tanévben indítandó szakok listájára. A Szenátus felkéri Rajk Lászlót, 

hogy a képzés tárgyfelelőseként dolgozza ki a specializáció tantárgyi leírásait.  

Felelős: Rajk László 

Határidő: 2018. szeptember 1. 

 

31/2018. (VI. 22.) sz. határozat 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa hozzájárul, hogy a továbbiakban a 
2016/2017-es tanévben kezdett Gyártásszervező I. osztályban Hutlassa Tamás lássa 
el az osztályvezetői, és Kemény Ildikó a társosztályvezetői feladatokat.    

Határidő: 2018. július 1.  

Felelős: oktatási rektorhelyettes  

 

32/2018. (VI. 22.) sz. határozat 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa elfogadja a tanulmányaikat 2016. 

szeptember 1. után megkezdett hallgatókra vonatkozó Doktori Szabályzatnak a 

határozat mellékletét képező módosításait.  

Felelős: Dr. Stőhr Lóránt 

Budapest, 2018. június 22. 

 

33/2018. (VI. 22.) sz. határozat 

A Szenátus az Nftv. 12. § (3) b) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a Szervezeti 
és Működési Rend 34.§-át a következőképpen módosítja:  

34. § (3)A Központ (EDUcenter) szakmai vezetőjét a kancellár kéri fel, a képzések 
akadémiai vezetőjét az Elméleti Intézet javaslatára a rektor kéri fel. A Központ 
szervezői és koordinátori tevékenységét a Kancellár által megbízott ügyintéző végzi.  

 (4) A Központ (EDUcenter) bevételei a működés költségei és a személyi kiadások 
felett, az önálló infrastruktúra megteremtésén, bővítésén és fenntartásán kívül, az 
Elméleti Intézet költségvetését illetik.  

A Szenátus utasítja a titkárát, hogy Szervezeti és Működési Rend módosítását a 
helyben szokásos módon tegye közzé, küldje meg a fenntartónak jóváhagyásra, 
végezze el az egységes szerkezetbe foglalást.  



Határidő: 2018. június 30.  

Felelős: Dr. Polgár Antal hivatalvezető, mint a Szenátus titkára 

 

34/2018. (VI. 22.) sz. határozat 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa megalapítja a Pro Universitate- díjat 
és elfogadja annak a határozat mellékletében foglalt odaítélési és eljárási szabályait.  
 

Határidő: azonnal  

Felelős: rektor 

 

35/2018. (VI. 22.) sz. határozat 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa egyhangúlag támogatja Kuti Edit Pro 
Universitate- díj odaítélését. 
 

Határidő: azonnal  

Felelős: rektor 

 

36/2018. (VI. 22.) sz. határozat 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa 
egyetért azzal, hogy az Egyetem és az Uránia Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. 
között vagyonkezelési jog megosztás jöjjön létre az Egyetem Rákóczi u. 21. sz. 
épületének jelenlegi használati rendje szerint és felhatalmazza a kancellárt a 
döntésnek megfelelő intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Dr. Vonderviszt Lajos kancellár 
 
Határidő: azonnal 
 

37/2018. (VI. 22.) sz. határozat 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa elfogadja a Színházművészeti 

Intézet docensi munkakörök betöltésére vonatkozó pályázati kiírásait és hozzájárul 

azok közzétételéhez.  

 

Felelős: rektor  

 

Határidő: azonnal 

38/2018. (VI. 22.) sz. határozat 



A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa Szász János határidőben benyújtott 
docensi pályázatát úgy értékeli, hogy az minden tekintetben megfelel a pályázati 
kiírásban foglaltaknak, és javasolja a rektornak Szász János docensi kinevezését.    

Határidő: 2018. július 1.  

Felelős: rektor    

 

39/2018. (VI. 22.) sz. határozat 

Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa Hegedűs D. Géza határidőben 
benyújtott egyetemi tanári pályázatát úgy értékeli, hogy az minden tekintetben 
megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak, és javasolja a rektornak Hegedűs D. Géza 
egyetemi tanári címre történő felterjesztését. 
 
Határidő: 2018. július 1. 
 
Felelős: rektor 
 

40/2018. (VI. 22.) sz. határozat 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem szenátusa elfogadja a Dr. M. Tóth Géza rektor 
2017/2018-as tanévben megvalósított vezetői tevékenységéről szóló beszámolóját. A 
Szenátus a rektor vezetői tevékenységét kiválónak értékeli 
 

41/2018. (VI. 22.) sz. határozat 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem szenátusa javasolja a rektornak az egyetem új 
elhelyezésére vonatkozó egyeztetések folytatását.  
 

42/2018. (VI. 22.) sz. határozat 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem szenátusa támogatja a 2018/2019. tanévre 
felvehető színművész I. hallgatói létszám 1 fővel történő emelését.  

 
43/2018. (IX. 3.) sz. határozat 

A Szenátus a jegyzőkönyv hitelesítőjének dr. Tallér Zsófiát és Balázs Gábort 

választja.  

A Szenátus egyhangúlag elfogadja az ülés módosított napirendi pontjait. 

 

44/2018. (IX. 3.) sz. határozat 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa Termes Rita határidőben benyújtott 
docensi pályázatát úgy értékeli, hogy az minden tekintetben megfelel a pályázati 
kiírásban foglaltaknak, és javasolja a rektornak Termes Rita 2018. szeptember 1-től 
történő docensi kinevezését.  
 

Határidő: 2018. szeptember 1. 



Felelős: rektor 
 
 
45/2018. (IX. 3.) sz. határozat 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa Bagossy László határidőben 
benyújtott docensi pályázatát úgy értékeli, hogy az minden tekintetben megfelel a 
pályázati kiírásban foglaltaknak, és javasolja a rektornak Bagossy László 2018. 
szeptember 1-től történő docensi kinevezését.  
 

Határidő: 2018. szeptember 1. 

Felelős: rektor 
 
 
46/2018. (IX. 3.) sz. határozat 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa Szabó Iván határidőben benyújtott 
docensi pályázatát úgy értékeli, hogy az minden tekintetben megfelel a pályázati 
kiírásban foglaltaknak, és javasolja a rektornak Szabó Iván 2018. szeptember 1-től 
történő docensi kinevezését.  
 
Határidő: 2018. szeptember 1. 

Felelős: rektor 
 

47/2018. (IX. 3.) sz. határozat 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa Enyedi Ildikó határidőben benyújtott 
egyetemi tanári pályázatát úgy értékeli, hogy az minden tekintetben megfelel a 
pályázati kiírásban foglaltaknak, és javasolja a rektornak Enyedi Ildikó egyetemi tanári 
címre történő felterjesztését.  
 
Határidő: azonnal 

Felelős: rektor 
 
 
48/2018. (IX. 3.) sz. határozat 

Az egyetem szenátusa megtárgyalta a rektor vezetői megbízására vonatkozó pályázati kiírást 

és azt egyhanúlag jóváhagyja. 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §. alapján pályázatot hirdet a 

Színház- és Filmművészeti Egyetem 

rektori megbízásának ellátására. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 



Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. március 4. napjától legfeljebb 5 évre szól.     

 

A munkavégzés helye:  

Színház- és Filmművészeti Egyetem, 1088 Budapest, Vas u. 2/C. 

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A hatályos jogszabályok, valamint az intézmény szervezeti és működési szabályzata alapján az 

intézmény irányításával összefüggő feladatok ellátása, különösen: 

- felelős a felsőoktatási intézmény vezetéséért, képzési és kutatási alaptevékenységének 

megfelelő működéséért; 

- felelős a hazai és nemzetközi oktatási és kutatási kapcsolatokért, együttműködésért; 

- felelős azért, hogy az intézmény képzési programja a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezésekkel összhangban álljon; 

- felelős az intézmény működési engedélyének módosításához, képzések indításához, a 

doktori iskola nyilvántartásba vételéhez, a felsőoktatási felvételi eljáráshoz szükséges 

jogszabályban meghatározott intézkedések kiadmányozásáért; 

- gyakorolja az oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatottak felett a 

munkáltatói jogokat, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 

(a továbbiakban: Nftv.) 25. § (3) bekezdése szerinti megbízási jogviszonnyal 

kapcsolatos, a megbízót megillető jogosultságokat; 

- együttműködik a szakmai és oktatásfejlesztési szempontból önállósággal rendelkező 

intézetekkel, továbbá a Doktori Iskolával és azok mindenkori vezetőivel 

(Színházművészeti Intézet, Film- és Média Intézet, Elméleti és Művészetközvetítő 

Intézet, Doktori Iskola); 

- a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében kapcsolatot tart az érdekképviseleti 

szervezetekkel, a hallgatói és a doktorandusz önkormányzattal;  

- összehangolja az oktatási-kutatási és más szervezeti egységek munkáját; 

- képviseli az intézményt külső fórumokon, nemzetközi kapcsolataiban; 

- együttműködik az egyetem kancellárjával a hatékony szervezeti és működési rend 

kialakításában és az intézmény gazdaságos működtetésében; 

- a felsőoktatási intézmény első számú vezetőjeként felel az intézmény fejlesztésére és 

korszerűsítésére vonatkozó koncepció kialakításáért, az erre irányuló munka 

szervezéséért és összefogásáért;  

- koordinálja az intézmény oktatási, kutatási együttműködéseit más felsőoktatási 

intézményekkel, a felsőoktatás országos szervezeteivel és testületeivel; 

- kezdeményezésére a kancellárnak belső ellenőrzési vizsgálatot kell elrendelnie; 

- az intézmény szervezeti és működési szabályzata által meghatározott további feladatok. 

 
Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény, valamint az Nftv. 36. §-a ide vonatkozó rendelkezései az irányadók.  

 

Pályázati feltételek: 

- mesterfokozat (az Nftv. 112. § (7) bekezdése alapján azzal egyenértékű egyetemi szintű 

végzettség) és szakképzettség;  

- az egyetemen fennálló, határozatlan idejű teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti 

jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszony létesítése az 

egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerének megfelelően; 

- PhD/DLA vagy ezzel egyenértékű tudományos fokozat;  



- az SZFE-n szerzett, legalább 5 éves oktatói gyakorlat, továbbá vezetői, oktatásszervezői 

tapasztalat  

- legalább egy "C" típusú középfokú, államilag elismert - középfokú (B2 szintű) általános 

nyelvi, komplex, - vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga; 

- büntetlen előélet, továbbá nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól 

eltiltás hatálya alatt, amelyre a megbízási jogviszony irányul; 

- a színház- és filmművészet területén végzett kiemelkedő alkotói/művészi teljesítmény; 

- az Nftv. alapján a magasabb vezetői megbízás hatvanötödik életév betöltéséig szólhat; 
 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó: 

- részletes vezetői programját. A programnak tartalmaznia kell a pályázó akadémiai 

félévekre lebontott, képzésfejlesztésre, infrastrukturális fejlesztésre és struktúrára 

vonatkozó tervét, az intézmény hagyományainak elemző értékelése alapján.  

- munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását; 

- tudományos fokozatának, szakmai és egyéb díjainak felsorolását, bemutatását; 

- az SZFE-n szerzett, legalább 5 éves oktatói gyakorlat igazolását; 
- hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi szakmai életben 

való részvételét bemutató dokumentumokat; 

- szakmai, illetőleg oktatási, tudományos kutatási munkájának, eddigi vezetői tevékenységének, 

szakmai eredményeinek részletes leírását; 

- a pályázat szempontjából lényeges minden további információt. 

 
A pályázathoz mellékelni kell: 

- aláírt, részletes szakmai önéletrajzot; 

- végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, egyetemi oktatói kinevezést, 

idegennyelv-tudást tanúsító okiratoknak a pályázó aláírásával hitelesített másolatát;  
- a fontosabb publikációk, tudományos és művészeti díjak jegyzékét;  

- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt; 

- nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó 

jogszabályok és az intézmény szervezeti és működési szabályzata szerint erre jogosult 

bizottságok és testületek megismerhetik; 

- vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról szóló nyilatkozatát. 

 
A megbízás betölthetőségének időpontja: 

A rektori pozíció legkorábban 2019. március 4. napjától tölthető be. 

 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 

A pályázati felhívás a www.kozigallas.gov.hu internetes oldalon 2018. október 5-én jelenik meg. A 

pályázatot 2018. november 5. napjáig kell benyújtani.  

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Polgár Antal hivatalvezető nyújt az (1) 266-

5287-es telefonszámon.    

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

A szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve, egy eredeti és egy másolati példányban, zárt 

borítékban, postai úton vagy személyesen az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős 

Államtitkársága címére (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) kell benyújtani. A borítékon kérjük 

feltüntetni: „Pályázat a Színház- és Filmművészeti Egyetem rektori magasabb vezető megbízatására.” 

A pályázati feltételek megléte a megadott pályázási határidőig benyújtott összes dokumentum alapján 

fogadható el. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

http://www.kozigallas.gov.hu/


Az Nftv. 12. § (3) bekezdésének d) pontjában foglaltak szerint, valamint a 37. § (4) bekezdésében 

foglaltak alapján a rektori megbízásra benyújtott valamennyi, a pályázati feltételeknek megfelelt 

pályázatot a szenátus véleményezi és valamennyi tagja többségének szavazatával dönt a rektorjelölt 

személyéről. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 5.        

 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

- Oktatási és Kulturális Közlöny 

- SZFE honlap (www.szfe.hu) 
 

Prof. Dr. Bódis József  

 oktatásért felelős államtitkár 

        Prof. Dr. Kásler Miklós  sk. 

                emberi erőforrások minisztere  

 

 

 
49/2018. (IX. 3.) sz. határozat 

Határozati javaslat:  
 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa a Szervezeti és Működési Rend 25. 
§ (3) h) pontját az alábbiak szerint módosítja:  
h) az oklevelek és a jubileumi diplomák ügyintézése; Az egyetem által kiadható 
okiratok (oklevelek és oklevélmellékletek) formanyomtatványait, továbbá a 
leckekönyveket az Oktatásszervezési Osztály kancellár által kijelölt munkatársa kezeli. 
Elvégzi a nyomtatványok megrendelését, átvételét, nyilvántartását, őrzését és 
kiadmányozásra történő előkészítését a szigorú számadású okiratokra vonatkozó 
szabályok szerint.  
 
Határidő: 2018. szeptember 15.  
 
Felelős: Oktatásszervezési Osztály vezetője  

 

50/2018. (IX. 3.) sz. határozat 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa a Szervezeti és Működési 
Szabályzat mellékleteként, de külön szerkezetbe foglalva elfogadja az Elméleti és 
Művészetközvetítő Intézet alapszabályát, egyidejűleg kiegészíti a Szervezeti és 
Működési Rend 18. §-át a (12) számú bekezdéssel az alábbiak szerint:  
 

„(12) Az Elméleti és Művészetközvetítő Intézet részletes szabályait a SZMR mellékletét 

képező az Elméleti és Művészetközvetítő Intézet alapszabálya tartalmazza.” 

Határidő: 2018. szeptember 15.  
 
Felelős: Dr. Vincze Farkas 
 



51/2018. (IX. 3.) sz. határozat 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa a Szervezeti és Működési 
Szabályzat mellékleteként, de külön szerkezetbe foglalva elfogadja az Egyetem 
hallgatói jogorvoslatra vonatkozó eljárásrendjét. 
 
Határidő: 2018. szeptember 15.  
 
Felelős: Dr. Vincze Farkas 
 
 
52/2018. (IX. 3.) sz. határozat 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa elfogadja a HKR kiegészítését a határozat 

mellékletét képező javaslattal, valamint a korábbi 19. § számozását 20. §-ra változtatja. 

Határidő: 2018. szeptember 15.  
 
Felelős: Dr. Vincze Farkas 
 
53/2018. (IX. 3.) sz. határozat 

 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa az ERASMUS+ mobilitási program 
szabályzata „Hallgatói részképzések és szakmai gyakorlatok” című bekezdése 14. 
pontjának, valamint az „Oktatói mobilitások” című bekezdése 3. pontjának módosítását 
elfogadja. 
 
Határidő: 2018. szeptember 15.  
 
Felelős: Dr. Vincze Farkas 
_____________________________________________________________ 
 
54/2018. (X. 24.) sz. határozat 

A Szenátus a jegyzőkönyv hitelesítőjének dr. Tallér Zsófiát és Szöllősi Barnabást 

választja.  A Szenátus egyhangúlag elfogadja az ülés napirendi pontjait. 

 
 
55/2018. (X. 24.) sz. határozat 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa a 2019/2020-as tanévben indítandó 
képzéseket a melléklet szerint határozza meg. Amennyiben nem kerül sor az állami 
ösztöndíjas hallgatói létszám megfelelő mértékű emelésére, a Látványtervező művész 
MA képzést nem indítja el az egyetem a 2019/2020-as tanévben. A Szenátus felkéri a 
rektort, hogy az indítandó szakok adatait az Oktatásszervezési Osztály bevonásával 
tegye közzé.  
 
Határidő: 2018. november 9. 

Felelős: Dr. M. Tóth Géza rektor, Dr. Gubán Miklósné osztályvezető 

    

2019 / 2020-as tanév  - indítandó szakok      



Intéz
et 

Szak  Osztályvezető Min. 
létszám 

Max. 
létszám 

Önköltség      
(ezer Ft / 

félév) 

SZMI Színművész (prózai és zenés színész 
specializáció) 

Osztatlan Novák Eszter, Selmeczi 
György;  Zsótér Sándor 

20 28 
950 

SZMI Színházrendező (zenésszínház rendező 
specializáció) 

Osztatlan Ascher Tamás 5 6 
950 

SZMI Színházi rendezőasszisztens Felsőoktatási 
szakképzés 

Csató Kata 10 14 
200 

EMI Színházi dramaturg  Osztatlan Kárpáti Péter 5 6 
530 

EMI Színházi nevelés Szakirányú 
továbbképzés 

Győrei Zsolt 12 14 
170 

FMI Látványtervező  (játék látványtervező 
specializáció)  

MA Rajk László, Radák Judit 6 10 
950 

FMI Filmrendező MA Gothár Péter, Schwechtje 
Mihály 

6 10 
950 

FMI Filmoperatőr MA Vecsernyés János, B. 
Marton Frigyes 

6 10 
950 

FMI DocNomads (angol nyelven) MA Almási Tamás, Kékesi Attila 15 24 
4 500 € 

FMI Viewfinder (angol nyelven) MA Vecsernyés János, Szabó 
Gábor 

15 24 
4 500 € 

FMI Televíziós műsorkészítő BA Bárdos András 6 12 
800 

FMI Mozgókép - Dramaturgia BA Szabó Iván, Szöllősi 
Barnabás 

6 6 
800 

FMI Mozgókép - Film- és televíziórendező BA Janisch Attila, Szász János 6 6 
800 

FMI Mozgókép Gyártásszervezés BA Hutlassa Tamás 6 6 
800 

FMI Mozgókép - Filmhang BA Balázs Gábor, Zányi Tamás 6 6 
800 

FMI Mozgókép Kameraman BA BabosTamás 6 6 
800 

FMI Mozgókép - Vágás BA Kollányi Tamás, Lemhényi 
Réka 

6 6 
800 

DI Doktori Iskola Doktori   --- 10 18 DT 
határozatra 

vár. 
Várható 
döntés: 
október 

vége 

 



___________________________________________________________________ 
  

56/2018.(12.17) számú szenátusi határozat 
 
A Szenátus a jegyzőkönyv hitelesítőjének dr. Tallér Zsófiát és Balázs Gábort választja. A 

Szenátus egyhangúlag elfogadja az ülés napirendi pontjait. 

 
57/2018.(12.17) számú szenátusi határozat 
 
A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa az Egyetem 2019. évi elemi 
költségvetését, a Konzisztórium jóváhagyását követően, a melléklet szerint, 
1.170.928.000 Ft bevétellel és 1.170.928.000 Ft kiadással, a fenntartó által 
meghatározott keretek között elfogadja. 
 
58/2018.(12.17) számú szenátusi határozat 
 
A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa a 41/2018. (10. 18.) számú 
Fegyelmi és kártérítési szabályzat 4. § (1) bekezdését a következőre módosítja:  
 
 " A fegyelmi jogkört első fokon a Tanulmányi, Fegyelmi és Szociális Bizottság, 
(továbbiakban Fegyelmi Bizottság) másodfokon a rektor gyakorolja." 
 
A Szenátus a Hallgatói követelményrendszer felvételi, tanulmányi és 
vizsgaszabályzatának 52. § (3) bekezdését az alábbi szöveggel módosítja:  
"A fegyelmi ügyek elbírálása első fokon a Tanulmányi Fegyelmi és Szociális Bizottság, 
másodfokon a rektor a hatáskörébe tartozik, kivéve az (5) bekezdésben foglalt 
eseteket."  
A Szenátus a Hkr. 52. §-át az alábbi, (5) számú bekezdéssel egészíti ki:  
"Az egyetem egész területén tilos a dohányzás. Ha a hallgató a dohányzásra 
vonatkozó tilalmat megszegi a kancellár szóbeli figyelmeztetésben részesíti, egyúttal 
intézkedik a hallgató kancellári jóváhagyáshoz kötött valamennyi kedvezményének, 
méltányossági döntésének, támogatásának (beleértve a saját produkciók támogatását 
is) visszavonásáról, illetve a további kérelmek elutasításáról.  
Kollégisták esetén – függetlenül a tilalom megszegésének helyétől – a kancellár 
gondoskodik arról, hogy a következő évi kollégiumi kérelmek bírálatakor a 
szabályszegőt hátra sorolják. Tekintettel arra, hogy a tilalom megszegéséből és a 
kapcsolódó eljárásból az egyetemnek vagyoni kára, vagy többletköltsége (különösen 
bírság, takarítási díj) származik, azt a hallgató a kancellár felszólítása szerint köteles 
megfizetni. Többszöri szabályszegés vagy tűzveszély okozás esetén a kancellár a 
rektornál kezdeményezheti az Nftv. 55. §-ban meghatározott szankciókat." Melyet a 
szenátus 
 
59/2018.(12.17) számú szenátusi határozat 
 
A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa az ERASMUS+ mobilitási program 
szabályzat alábbi pontjait törli:  
 

▪ 2. oldal 4. pont,  

▪ 4. oldal 2. pont,  



▪ oldal 5. pont,  

▪ oldal 6. és 7. pont,  

▪ oldal 8. pont,  

▪ oldal 6. pont  
 

60/2018.(12.17) számú szenátusi határozat 
 
Törlésre kerül a szabályzat 3.§ (2) második mondata. (A közgyűlés tagjai sorából 
választja meg a Kollégiumi Bizottságot (a továbbiakban KOB).  
A 4. § (3) bekezdése az alábbiak szerint változik:  
Dönt a Kollégiumi Bizottság (a továbbiakban KOB), illetve a kollégiumi közgyűlés 
döntéseivel szemben benyújtott jogorvoslati kérelmekről. 
  
A 6. § (2), (4) és (6) bekezdése az alábbiak szerint változik:  
(2) A KOB 4 főből áll, három főt a közgyűlés választ, egy főt a Hallgatói Önkormányzat 
delegál. A KOB tagja csak a Színház- és Filmművészeti Egyetem nappali tagozaton 
hallgatói jogviszonnyal és kollégiumi tagsággal rendelkező hallgatója lehet, akinek 
nincs a kollégiummal szemben fennálló tartozása. A közgyűlés jogosult az általa 
választott tagot visszahívni, más személy megválasztásával egyidejűleg.  
(4) A KOB megbízatása két tanévre szól. A tagok újraválaszthatók. Amennyiben a tag 
hallgatói jogviszonya vagy kollégiumi tagsága megszűnik, a közgyűlés új tagot választ. 
Az így megválasztott új tag megbízatása a KOB megbízatásának végével megszűnik.  
(6) A KOB köteles beszámolni a Kollégiumi Önkormányzatnak a két közgyűlés 

között végzett tevékenységéről, valamint a közgyűlés által hozott döntések 

végrehajtásáról.  

 

61/2018.(12.17) számú szenátusi határozat 
 
A Színház- és Filmművészeti Egyetem az egyetem Szervezeti és Működési Rendjének 16. § 

(4) pontját az alábbi módon egészíti ki.  

Az oktatási rektorhelyettes a rektor és az általános rektorhelyettes egyidejű akadályoztatása 

esetén teljes jogkörrel helyettesíti a rektort.  

 
 
 
62/2018.(12.17) számú szenátusi határozat 
 

VÉGZÉS 
 
Benedict Preis (születési helye és ideje: Bad Homburg v. d. Höhe, 1993. 07. 13.; anyja 
neve: Zsuzsanna Sluitner; állandó lakcím: Németország, 71701 Schweiberdingen 
Hohlgraben 2; Mozgókép  BA Gyártásszervező szak második évfolyamának 
vendéghallgatója, a továbbiakban: Hallgató) kérelmét a Színház- és Filmművészeti 
Egyetem Szenátusa érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.  



A Hallgató 2018. november 4. napján küldött e-mailben a rektornál kérelmezte a 
befizetett tandíjának egészben, vagy részben történő visszatérítését. Kérelmét a rektor 
az SZFE/4382/2018/51 számú határozatában elutasította.  
A Hallgató ugyanebben a tárgyban nyújtott be a Szenátushoz kérelmet. A Hallgató a 
rektor határozatát nem vitatja, jogszabályi vagy belső szabályzat megsértésre nem 
hivatkozik. 
 
A Hallgató a rektori határozatot 2018. november 12. napján, személyesen átvette az 
egyetem Oktatásszervezési Osztályánál, Sziopisz Máriától a nemzetközi 
kapcsolatokért felelős osztályvezető helyettestől.  
Az SZFE jogorvoslati szabályzat 10.§ (1) bekezdése alapján a hallgató a döntésről 
való tudomásszerzésétől számított 15 napon belül nyújthat be jogorvoslati kérelmet. A 
hallgató a fellebbezési határidőn túllépett, mivel a kérelmét 2018. december 02. napján 
írta.  
A Szenátus a kérelmet és a SZFE/43/82/2018/51 számú rektori döntést helyben 
hagyja a Hallgatói jogorvoslatról szóló 51/2018. (IX. 3.) számú határozat, az elkésett 
jogorvoslati kérelmek elutasítását szabályozó 11. § (1) bekezdés a) pontjának 
megfelelően.  
Az Nftv. 58. § (1) bekezdése alapján a Hallgató a jogorvoslati kérelem tárgyában hozott 
eljárást befejező döntést közigazgatási perben támadhatja meg. A keresetlevél 
benyújtásának halasztó hatálya van. A másodfokú döntés a közléssel jogerős és 
végrehajtható, kivéve, ha a hallgató a döntés bírósági felülvizsgálatát kéri. A bírósági 
felülvizsgálat a döntés kézhezvételét követő 30 napon belül kérhető, 
jogszabálysértésre, illetve a hallgatói jogviszonyra vonatkozó rendelkezések 
megsértésére hivatkozással.  
A felülvizsgálatot a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, a 
Színház- és Filmművészeti Egyetemnél kell benyújtani.  
A Szenátus döntési jogköre a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
12. § (1) bekezdése és az 57. § (3) bekezdésén, valamint a Színház- és Filmművészeti 
Egyetem Szervezeti és Működési Rendje 35. § (1) bekezdésének a) pontján alapul.  
 

 


