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MELLÉKLETEK 

I. Az önértékelés készítésének folyamata, az intézmény általános helyzetképe, vezetése, 

gazdálkodása, és az előző intézmény-akkreditáció nyomán tett intézkedések bemutatása 

1. sz. melléklet: stratégiai és fejlesztési irányok 

Az Egyetem új vezetése elkészítette a jövőbeli fejlesztési irányok legfontosabb dokumentumát, 

az Intézmény Fejlesztési Tervét (IFT), amiben a rövid- a közép- és a hosszú távú stratégiai 

irányokat kellő megfontolással és alapossággal terveztük meg. Az oldalkorlátok betartása 

végett itt csupán néhány meghatározó irányt szeretnénk bemutatni, amik jól mutatják a 

tervezésünk stratégiai elkötelezettségét.  

Tervezett fejlesztések irányai:  

1. A hallgatói sikeresség támogatása, fejlesztése, esélyteremtés, társadalmi felemelkedés, 

széleskörű hozzáférés biztosítása. A hallgatói és oktatói-kutatói nemzetközi mobilitás 

fejlesztése.  

2. Az oktatási innováció terén, a felsőoktatásban használt oktatásmódszertan gyakorlat- és 

hallgatói munkavégzés támogatása. Az intézmények közötti oktatási együttműködések 

kialakításának szorgalmazása, közös (nemzetközi) képzések indítása, az intézmények 

mentori szerepének megerősítése, a hallgatók gyorsabb fejlődését segítő hálózatok 

kialakítása. A határon túli magyar oktatás minőségi és mennyiségi volumenének 

fejlesztése.  

3. A nők munkaerőpiaci részvételének, valamint a munka és a magánélet jobb 

egyensúlyának előmozdítása, rugalmas munkafeltételek előmozdítása, családbarát 

felsőoktatás infrastrukturális támogatása. Kulcskompetenciák fejlesztése minden 

intézményi dolgozó és hallgató számára a munka világába való zökkenőmentes átmenet 

elősegítése.  

4. Az oktatók és tudományos dolgozók megfelelő támogatását célzó intézkedések a 

tanulási módszerek, valamint a kulcskompetenciák értékelése és validációja, a tanulási 

eredmények és képesítések elismerése tekintetében.  

5. Oktatási és képzési infrastruktúra átfogó fejlesztése. A felsőoktatási képzési kimenetek 

átjárhatóságának és azok kimeneti alternatíváinak növelése.  

6. A tudományos, szakirányú továbbképzések rugalmassá tétele, hogy a felsőoktatási 

intézmények az egész életen át tartó tanulás állandó helyszíneivé váljanak, a 

felnőttképzési tevékenység megerősítése. A felsőfokú képzés tartalmi megújítása 

összhangban a munkaerőpiaci, helyi társadalmigazdasági igényekkel.  

7. Az oktatói kiválóság növelése érdekében az oktatók teljesítményközpontú előmeneteli 

rendszerének és kapcsolódóan a versenyképes bérezés feltételeinek megteremtése. Az 

intézmény aktivitásának növelése a társadalmi kihívások kezelésében és a társadalmi 

innováció terjesztése területén. 
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2. sz. melléklet: SWOT analízis 

Gyengeségek Erősségek 

1. Az egyetemi épületek szűkösek és 

rendkívül rossz állapotúak 

2. Alacsony szintű infrastruktúra mind az 

oktatási területeken, mind pedig a 

kiszolgáló-támogató területeken 

3. Technológiai téren nagyfokú 

elmaradottság 

4. Végzett hallgatók elhelyezkedési 

lehetőségei kevésbé mentoráltak 

5. A kiszolgáló-támogató területeken (pl.: 

oktatásszervezés, üzemeltetés) nem 

elégséges a humán erőforrás kapacitás 

szintje (mennyiség, minőség) 

6. A Doktori Iskola alulreprezentált 

7. Jelentős nemzetközi hallgatói mobilitás 

hiánya 

8. Hatékony, szervezett belső kommunikáció 

hiánya 

9. Nincs alumni program 

10. Az oktatási tananyag, a szakok rendszere 

nem felel meg az elvárásoknak 

11. Kevés a szakmai húzónév az oktatók között 

12. Oktatói szabálykövetés szintje alacsony 

13. Az intézmény belső szabályzatainak 

kidolgozatlansága, a munkavállalók általi 

ismeretének hiánya 

14. Az a modellváltást megelőző időszakra 

vonatkozó IFT-ben megfogalmazott 

stratégia és a valós folyamatok közötti 

jelentős eltérés 

1. 155 éves múlt 

2. Képzett, komoly szaktekintélyekből álló 

oktatói gárda 

3. Egy hallgatóra vetített nagyszámú oktatói 

testület 

4. Oktatók-kutatók jelentős hányada rendelkezik 

tudományos fokozattal 

5. Folyamatos felvételi túljelentkezés 

6. Nagyszámú nemzetközi szakmai díj a 

pályakezdő hallgatók körében is 

7. A színházi művészeti ágat (nem teljes 

spektrumban) kivéve piaci monopolhelyzet 

8. Földrajzi helyzet: fővárosi elhelyezkedés 

9. 2021. gazdasági évtől megnövekedett források 

rendelkezésre állása 

10. Több épületben lehetséges megújult képzési 

helyszínek 

11. Jelentős művészeti-szakmai kapcsolatrendszer 

és azok lehetősége 

12. Kiemelkedő szakmai színvonalú oktatás 

13. Oktatók korstruktúrája fiatalodó tendenciát 

mutat 

14. Jelentős nemzetközi kapcsolatrendszer, 

kimagasló színvonalú és piacképes 

nemzetközi képzések 

15. Számos képzésben monopolhelyzetben van 

16. Osztályokra épülő oktatási rendszer 

Veszélyek Lehetőségek/Megoldások 

1. A felsőoktatásban nem honosodtak meg a 

nemzetközi szervezeti és működési 

rendszerek. 

2. Integrált kockázatkezelési rendszerek 
hiánya a felsőoktatásban. 

3. A hazai felsőoktatás bérei jelentős 

elmaradást mutatnak a nemzetközi 

felsőoktatáshoz képest. 

4. A hallgatói létszámok csökkenése nehezíti 
a költségvetési tervezést. 

5. Konkurenciaharc élesedése a 
felsőoktatásban kiothatja az intézmények 
komparatív előnyeit. 

6. Nemzetközi pályázatok csökkenése 
következtében csökkenhet a külföldi 
hallgatók száma. 

1. A gördülő szervezeti stratégiák elterjedése a 
felsőoktatásban.  

2. Transzparencia kialakulása segítheti a 
felsőoktaáts versenyképességének fejlődését. 

3. Magyarország keleti nyitásának és a 

középeurópai politikájának mentén bővülhet a 
nemzetközi kapcsolatok száma (egyetemek, 

intézetek, kulturális intézmények) 

4. Doktori képzések értékenek növekedése. 
5. A kiválóságra való törekvés növeli a 

felsőoktatás elfogadottságát, megítélését. 
6. A nemzetközi rangsorokban való előrelépés 

befolyásolja a külföldi hallgatói létszámok 

alakulását. 

7. A nemzetközi mozgóképművészet fejlesztése 
segíti az intézményi ismertséget. 

8. Nemzetközi mozgóképművészet piacába 

történő bekapcsolódás 

9. A felsőoktatási tevékenységek színesítése 
stabilizálhatja a jelentkezők számait, amivel 
bővül az intézményi ismertség. 
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3. sz. melléklet: az egyetem vezető testületei és döntési kapcsolatrendszere ezek vezetők, 

nem testületek 
Az Egyetem rendszerében kellő alapossággal átgondolt és létrehozott szervezeti egységek működnek, 

amik esetében a döntési és ellenőrzési folyamatok is tervezettek és irányítottak. Ezen szervezeti 

egységek vezetőit az alábbi mutatja.  

Az Egyetem vezető tisztségviselői  

Egység neve  Vezető neve  Beosztás  

Akadémiai irányítás vezetői  

Rektori Kabinet  Novák Emil  rektori jogkörben eljáró mb. 

általános rektorhelyettes  

Rektori Kabinet  Dr. Zalán János  mb. oktatási rektorhelyettes  

Rektori Kabinet  Dr. Kéri Zoltán  rektori kabinetvezető  

Zsigmond Vilmos 

Mozgóképművészeti Intézet  

Sára Balázs  intézetvezető  

Sinkovits Imre 

Szinházművészeti Intézet  

Bodolay Géza  intézetvezető  

Németh Antal 

Drámaelméleti Intézet  

Antal Zsolt  intézetvezető  

Doktori Iskola  Dr. Karsay György  iskolavezető  

Gazdasági irányítás vezetői  

Kancellári Kabinet  Dr. Szarka Gábor  kancellár  

Kancellári Kabinet  Kéri Mihály  kancellárhelyettes  

Kancellári Kabinet  Szabó Zoltán  kabinetvezető  

Belső ellenőrzés  betöltetlen belső ellenőr  

Kommunikációs és 

Programiroda  

Kurucz Péter  sajtófőnök  

Művészetmenedzsment 

Iroda  

betöltetlen   

Oktatástámogatási 

Igazgatóság  

Dr. Káposztáné Jáger Éva  oktatástámogatási igazgató  

Műszaki Igazgatóság  Kovács Levente  műszaki igazgató  

Igazgatási és Szervezési 

Hivatal  

betöltetlen   

Gazdasági Igazgatóság  Szántóné Matuz Virág  gazdasági igazgató  

Hallgatói Önkormányzat (HÖK, DÖK)  

HÖK  Horváth Eszter  elnök  

HÖK  Jeney Luca  általános elnökhelyettes  

HÖK  Tarjányi Liza  alelnök  
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HÖK  Muzslai Francisco  alelnök  

HÖK  Horváth Viktória  alelnök  

DÖK      

 

A törvényi előírásoknak megfelelően, az Egyetem döntéshozatali rendszerében a hallgatók 

résvételét a HÖK és a DÖK koordinálja. Saját működési szabályzatuk alapján delegálnak 

tagokat az Egyetem irányítói testületeibe, illetve koordinálják a jogkörükbe delegált feladatokat  

Hallgatói részvétel az Egyetem döntéshozó szervezeteiben  

Bizottság megnevezése  EHÖK részvétel (fő)  EDÖK részvétel (fő)  

Szenátus  4  1  

Akkreditációs Bizottság  1  1  

Tanulmányi, Fegyelmi és Szociális 

Bizottság  

3    

Esélyegyenlőségi Bizottság  1    

Etikai Bizottság  1    

Tudományos és Művészeti Tanács  1  1  

Minőségmenedzsment Tanács  1    

Intézetvezetői Tanács  0  0  

Kredit és Kredit-átviteli Tanács  1    

Doktori Tanács  0  1  

Habilitációs Bizottság  0  1  

Erasmus Bizottság  1    
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4. sz. melléklet: ingatlanok, mérlegadatok, működési bevétel 

Az egyetem által használt, a Magyar Állam tulajdonában és az egyetem 

vagyonkezelésében lévő ingatlanok, valamint az egyetem által bérelt ingatlanok 

cím státusz tulajdonos 

1088 Budapest, Vas utca 2/c vagyonkezelés Magyar Állam /MNV Zrt. 

1088 Budapest, Rákóczi út 21. vagyonkezelés Magyar Állam /MNV Zrt. 

1088 Budapest, Szentkirályi utca 32/a vagyonkezelés Magyar Állam /MNV Zrt. 

1088 Budapest, Akácfa utca 5. 

II.em.21. vagyonkezelés Magyar Állam /MNV Zrt. 

1088 Budapest, Vas utca 2/d tartós bérlet 

Budapest, VIII. ker. 

Önkormányzat 

1088 Budapest, Vas utca 2/b tartós bérlet 

Budapest, VIII. ker. 

Önkormányzat 

1088 Budapest, Vas utca 5 tartós bérlet 

Budapest, VIII. ker. 

Önkormányzat 

1088 Budapest, Rákóczi út 25. (Vas u. 

1.) tartós bérlet 

Budapest, VIII. ker. 

Önkormányzat 

1088 Budapest, Gyulai Pál utca 8 tartós bérlet 

Budapest, VIII. ker. 

Önkormányzat 

1088 Budapest, Stahly utca 1 tartós bérlet 

Budapest, VIII. ker. 

Önkormányzat 

1088 Budapest, Stahly utca 3 tartós bérlet 

Budapest, VIII. ker. 

Önkormányzat 

1088 Budapest, Stahly utca 5 tartós bérlet 

Budapest, VIII. ker. 

Önkormányzat 

1145 Budapest, Róna utca 174 bérlet 

Magyar Nemzeti Filmalap 

Közhasznú Nonprofit Zrt. 

 

 Mérlegadatok: Záró bruttó értékek (adatok e Ft-ban) 

Tárgyi eszköz megnevezése 
2016. 

év 

2017. 

év 

2018. 

év 

2019. 

év 
2020. év 

Immateriális javak (111,112) 21 631 21 912 22 485 12 522 3 569 

Ingatlanok (121,122) 888 338 893 570 893 570 900 883 900 883 

Gépek, berendezések, felszerelések 

(131) 
478 427 500 821 530 338 493 342 456 087 

Beruházások, felújítások (151) 1 620 1 973 39 007 14 850 14 889 
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 Működési bevételek alakulása (adatok e Ft-ban): 

Megnevezés 2017 2018 2019 2020 

Készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 0 

Szolgáltatások ellenértéke 34 931 87 272 52 684 36 889 

Közvetített szolgáltatások ellenértéke 85 34 
109 0 

Ellátási díjak 203 803 181 357 170 103 94 994 

Kiszámlázott általános forgalmi adó 9 316 16 080 
14 354 9 000 

Kamatbevételek 100 154 149 100 

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 16 382 
1 001 0 

Egyéb működési bevételek 5 425 1 145 2 929 0 

Működési bevételek 253 660 302 424 241 329 140 983 
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II. ESG 2015 MEGFELELÉSVIZSGÁLAT SZEMPONTRENDSZERE 

5.  sz. melléklet: A minőségbiztosítás folyamata 
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6. sz. melléklet: kérdőívek és ahol már rendelkezésre áll adat annak kiértékelései 

A kitöltött kérdőívek a hallgatók elégedettségét mutatják.   

A feltett kérdések az órákra/foglalkozásokra, valamint az oktatók teljesítményére, 

felkészültségére, elérhetőségére stb. vonatkoznak.   

2018-tól kezdve küld ki az Egyetem OMHV kérdőíveket a hallgatóknak, hogy a hallgatói 

értékelések alapján monitoringozni tudjuk az oktatók munkáját. A kitöltési statisztika 

fejlesztendő feladat, mivel a kitöltések aránya hullámzó és csupán az országos átalag körülinek 

mondható. Mindezek alapján a kitöltésre jogosultaknak  

• 2018-ban az 5% a 

• 2019-ben az 5%-a 

• 2020-ban a 2%-a 

• 2021-ben az 1%-a 

töltötte ki a kérdőívet.  

A 2021-es kérdőív eredménye: Az órákat/foglalkozásokat a kérdőívet kitöltők 95%- nagyon 

hasznosnak és nagyon érdekesnek találta, a 5% pedig általában hasznosnak és érdekesnek az 

októval való kapcsolatukat a kitöltők 86%-a kollegiálisnak, 14%-a pedig korrektnek tartja.   

Az oktatók felkészültségével a hallgatók a kérdőívek alapján teljes mértékben elégedettek: 

95%-ban jól felkészültnek jellemezték őket, csupán 5% használta a többnyire felkészült 

kifejezést.   

A számonkérés már az enyhétől a nagyon szigorúig változott, ez a jellemzett tárgyak 

függvényében változik, illetve értelmezendő.   

Az oktatókra a kérdőívek szerint 47%-ban igaz az, hogy általában segítőkészek, 51%-ban igaz 

az, hogy korlátlanul a hallgatók rendelkezésére állnak, és csupán 2%-ukra igaz az, hogy néha 

szakít időt a hallgatóira.   

Az oktatókra 95%-ban elmondható, hogy mindig, illetve többnyire keresnek összefüggést a 

saját tárgyuk és más tárgyak között, és csupán 5%-ukra igaz az, hogy csak néha keresnek 

összefüggést.   

A legjobb értékelés arra a kérdésre érkezett, ami arra vonatkozott, hogy azoknak a tárgyaknak 

az esetében, ahol külön elvárás a gyakorlás, ad-e segítséget és kontrollt az oktató a 

hallgatóknak. A válaszok a következő skálán mozognak: gyakori segítséget kapnak és szoros a 

kontroll, valamin gyakori a segítség, de az önálló munka az elvárás.   

A kérdőívek az oktatókat 98%-ban úgy jellemzik, hogy azok nyitottak a hallgatók saját 

ízlésvilágára, és teret adnak az eltérő véleményeknek, és csupán 2%-ban írták le az oktatók egy 

részét úgy, hogy nem jellemző rájuk a fent említett nyitottság.   

Az órákon való részvételt a hallgatók 100%-ban nagyon ajánlaná, viszont azt is gondolják 

(26%), hogy több órára lenne szükségük.   

A hallgatók lemorzsolódását arányaiban és a lemorzsolódás okai szerint is nyomon követjük. 

A lemorzsolódás a hallgatói létszámnak mintegy 1-2%-át érinti összesen (ami jóval kedvezőbb 

az országos átlagnál).  
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7. sz. melléklet: idegen nyelvet tanulók kimutatása 

2016/2017/1 

Félév Modulkód Modulnév Fő 

2016/17/1 FFDRAMK Filmdramaturg (kredites) 6,00 

2016/17/1 FOPERATŐ

RMA 

Filmoperatőr művész (MA) 2,00 

2016/17/1 FFRENDMA Filmrendező művész (MA) 2,00 

2016/2017/2 

Félév Modulkód Modulnév Fő 

2016/17/2 FFDRAMK Filmdramaturg (kredites) 7,00 

2016/17/2 FOPERATŐ

RMA 

Filmoperatőr művész (MA) 9,00 

2016/17/2 FFRENDMA Filmrendező művész (MA) 2,00 

2016/17/2 FKAMERAB

AK 

Kameraman BA 4,00 

2016/17/2 FMOZGÓKÉ

PVK 

Mozgókép (kredites) - Vágó 

szakirány 

2,00 

2017/2018/1 

Félév Modulkód Modulnév Fő 

2017/18/1 ERASMUS ERASMUS 2,00 

2017/18/1 FFDRAMK Filmdramaturg (kredites) 6,00 

2017/18/1 FFRENDMA Filmrendező művész (MA) 6,00 

2017/18/1 SZRASSZISZTK Színházi rendezőasszisztens 10,00 

2017/2018/2 

Félév Modulkód Modulnév Fő 

2017/18/2 FFDRAMK Filmdramaturg (kredites) 7,00 

2017/18/2 FFRENDMA Filmrendező művész (MA) 1,00 

2017/18/2 FKAMERABAK Kameraman BA 3,00 

2017/18/2 FMOZGÓKÉPVK Mozgókép (kredites) - Vágó szakirány 1,00 

 2018/2019/1 

Félév Modulkód Modulnév Fő 

2018/19/1 FFDRAMK Filmdramaturg (kredites) 7,00 

2018/19/1 FFRENDMA Filmrendező művész (MA) 1,00 

2018/2019/2 

Félév Modulkód Modulnév Fő 
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2018/19/2 FFDRAMK Filmdramaturg (kredites) 7,00 

2019/2020/1 

Félév Modulkód Modulnév Fő 

2019/20/1 FFDRAMK Filmdramaturg (kredites) 11,00 

2019/20/1 FOPERATŐRMA Filmoperatőr művész (MA) 7,00 

2019/20/1 FFRENDMA Filmrendező művész (MA) 8,00 

2019/2020/2 

Félév Modulkód Modulnév Fő 

2019/20/2 FFDRAMK Filmdramaturg (kredites) 11,00 

2019/20/2 FMOZGÓKÉPGY Mozgókép - Gyártásszervezés 2,00 

2019/20/2 FMOZGOKÉPK Mozgókép - Kameraman 1,00 

2019/20/2 FMOZGÓKÉPDR Mozgókép (kredites) - Dramaturgia 1,00 
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8. sz. melléklet: osztálytagok bemutatása 

Máté Gábor és Horvai István 2003-ban végzett “legendás” színészosztálya 2007-ben indította 

útjára az AlkalMáté Trupp előadássorozatot, amelyben évről évre egy-egy osztálytárs életét 

dolgozzák fel. Eddig Járó Zsuzsáról (2007), Szandtner Annáról (2008), Kovács Patríciáról 

(2009), Máthé Zsoltról (2010), Mészáros Mátéról (2011), Péter Katáról (2012), Száraz 

Dénesről (2013), Gál Kristófról (2014), Dömötör Andrásról (2015), Mészáros Béláról (2016), 

Vajda Milánról (2017), Fenyő Ivánról (2018) és Czukor Balázsról (2019) készült darab, Jordán 

Adél (2021). 
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9. sz. melléklet: Hallgatók aránya finanszírozási forma szerint 

 

Év Hallgatók összlétszáma 

(fő)(aktív/passzív) 

Államilag támogatottak és 

ösztöndíjasok száma 

(fő)      

  

Államilag 

támogatottak és 

ösztöndíjasok aránya 

(%) 

2016 442 261 59% 

2017 365 289  79% 

2018 487 317  65% 

2019 504 317  63% 

2020 485 332  68% 

Összesen: 2283 1516 66% 
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10. sz. melléklet: oktatók kora 
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11. sz. melléklet: könyvtári adatok 

 

KÖLCSÖNÖZHETŐ ÉS HELYBEN 

HASZNÁLHATÓ DOKUMENTUMOK 

(A példányok száma a 2020. december 31-ei 

állapot alapján megadott.) 
 

• könyvek 35307 pld 

• bekötött, tékázott folyóiratok – 3508 

pld 

• nyomtatott zenei dokumentumok, 

kották 9333 pld 

• mozgóképes anyagok – 6419 pld 

• hangdokumentum 471 pld 

• szakdolgozatok, doktori 

disszertációk – 7618 pld 

A FENTIEK KÖZÜL A CSAK 

HELYBEN HASZNÁLHATÓ 

DOKUMENTUMOK 

 

• Szakdolgozatok, DLA- és PhD-

dolgozatok*1 

• Folyóiratok kurrens és archivált 

példányai 

• Vizsgafilmek* 

• Vizsgaelőadások felvételei* 

• Ritka és egyedi értéket képviselő 

kották 

• 1900 előtt megjelent könyvek és 

kották 

• Intézménytörténeti kiadványok 

• Dedikált dokumentumok 

• Kézzel írt színművek 

 

ONLINE KATALÓGUS (QULTO) távoli 

szolgáltatási a könyvtárhasználók 

számára 

 

• egyszerű és több szempontú keresés 

• keresés és találati lista mentése 

• találati lista letöltése többféle 

formátumban 

• bejelentkezés után: dokumentumok 

félretételének, előjegyzésének 

kezdeményezése 

• csak egyetemi polgárok számára 

elérhető szolgáltatások: 

o a belső hozzáférési 

jogosultsággal feltöltött 

szakdolgozatok, 

diplomamunkák 

elektronikusan formátumban 

VPN kapcsolattal otthonról is 

megtekinthetőek. 

                                                                 
1 *Az egyetem vezetőségének a kérésére a vizsgák, a vizsgaelőadások felvételei, illetve a vizsgafilmek különösen 

védendő anyagok. A könyvtárban a beiratkozott olvasók számára megtekinthetőek, illetve a o365 Stream-en már 

szereplő felvételeket, igény esetén, a könyvtár munkatársai adott időszakra megosztják szfe-s e-mail címmel 

rendelkező egyetemi polgárokkal. 
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ELŐFIZETETT ADATBÁZISOK  

 
• A SZAKTÁRS (Szakkiadók 

Társulása) minden adatbázisa (a 

Szaktudás Kiadó Ház kivételével) 

• Arcanum Digitális Tudománytár 

• NAVA – Nemzeti Audiovizuális 

Archívum 

• JSTOR Essential Collection 

 

 

  

https://www.szaktars.hu/
https://adtplus.arcanum.hu/hu/
https://nava.hu/
https://about.jstor.org/librarians/journals/jstor-essential/
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12. sz. melléklet: Közzététellel kapcsolatos rendelkezések, belső szabályozások idézve 

SZMR 3. § (19) bek.  Az Egyetem nyilvánossá teszi, kiadványokban publikálja, 

honlapján bemutatja oktatási, kutatási, fejlesztési és 

innovációs tevékenységét, azok legfontosabb területeit és az 

aktuális eredményeket. 

SZMR 35. § (12) bek. b) pont  Szenátus titkára gondoskodik a határozatok és a jegyzőkönyv 

elkészítéséről, valamint azoknak egyetemi honlapon való 

közzétételéről. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat (szervezeti és működési rend, foglalkoztatási 

követelményrendszer, hallgatói követelményrendszer) elfogadásának, módosításának 

javaslatát a Szenátus döntését követő 15 napon belül írásban megküldi az Egyetem 

fenntartójának elfogadásra. Az elfogadást követően haladéktalanul – 3 munkanapon belül - 

gondoskodik a döntés kihirdetéséről, az Egyetem honlapján történő közzétételéről. 

SZMR 48. § (2) bek.  beszámoló közzététele 

TVSZ 5. § (2) bek.  A felvételi vizsgák leírása, követelményei az Oktatási 

Hivatal, a www.felvi.hu és a www.szfe.hu honlapon 

megtekinthetők. 

TVSZ 29. § (1) bek.  Az Egyetem a honlapján teszi elérhetővé SZMSZ-ét, 

különösen annak II. kötetét, a Hallgatói 

Követelményrendszert. Az oktatási rektorhelyettes és 

intézetvezetők felelősek azért, hogy - az ugyancsak az 

Egyetem honlapján megtalálható - intézményi tájékoztató 

aktuálisan tartalmazza a szakok képzési célját, a 

követelményeket, a tantervi előírásokat és az Egyetem által 

meghirdetett tantárgyak programjának kivonatát. 

TVSZ 29. § (4) bek.  Az Oktatásszervezési Osztály gondoskodik arról, hogy 

félévkezdéskor az Egyetem számítógépes rendszerének 

felelőse az Egyetem honlapján és/vagy a Neptun Tanulmányi 

Rendszer tantárgylistáját, tematikáját elérhetővé tehesse a 

hallgatók számára, amelyet az intézetvezetők gyűjtenek 

össze és az Oktatásszervezési Osztály tölti fel a rendszerbe 

TVSZ 52. § (2) bek.  A tárgyévben díszoklevélre jogosultak nyilvántartását az 

Oktatásszervezési Osztály az adattáros bevonásával készíti 

el, minden év május 30-ig. Az érintetteket az oklevél 

átadásának időpontjáról minden év június 30-ig írásban 

tájékoztatja, továbbá az Egyetem honlapján tájékoztatást tesz 

közzé a díszoklevél átadásáról. 

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy TVSZ 29. § (1) bekezdése megfelel a tantervek, 

előtanulmányi rendek, tantárgyi programok/követelményrendszerek honalpon való 

szerepeltetésre vonatkozó szabályoknak. 


