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SZMSZ V. számú melléklete 

 

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia oktatói követelményrendszer 

 

Az Oktatói követelményrendszer a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a további-

akban Nftv.) 91. § (6) bekezdésében írtakra figyelemmel a Sárospataki Református Teológiai 

Akadémia Szervezeti és Működési Szabályzatához (továbbiakban SzMSz) kapcsolódik. Alkal-

mazóinak tekintettel kell lenniük a Magyarországi Református Egyház felsőoktatási intézmé-

nyeiről szóló (2007. évi III. tv.) törvényére. 

 

I. fejezet 

Az Oktatói követelményrendszer hatálya, célja, összetevői 

 

1. § (1) Az Oktatói követelményrendszer hatálya kiterjed az Akadémián szervezhető oktatói és 

tanári munkakörökre. 

(2) Az Oktatói követelményrendszer a fentiekre vonatkozóan az alkalmazás, az előmenetel és 

a folyamatos alkalmasság követelményeit határozza meg.  

 

2.§ (1) Az Oktatói követelményrendszer a Nftv. általános előírásait szem előtt tartva a reformá-

tus lelkészképzés, azon belül az oktatási szervezeti egységek és az oktatók céljait, feladatait, 

elvárásait, követelmények értékorientációját fejezi ki. 

(2) Az Oktatói követelményrendszer célja, hogy az Akadémia alapvető feladatait: lelkészkép-

zést, a posztgraduális képzést, a kultúra fejlesztését, a nemzeti és egyetemes kultúra közvetítését 

és a keresztyén értékek tudatosítását biztosítsa 

a) a főiskolai, az intézeti és egyéni célok, érdekek összhangba hozásával, 

b) meghatározott minőségi és mennyiségi kritériumoknak elege téve, 

c) a Szenátus által meghatározott órakeretben, 

d) a munkaköri kötelezettségeknek megfelelően. 

 

3.§ (1) Az oktatói követelményrendszer két, egymásra épülő részből áll: 

a) általános követelmények, 

b) az egyes munkakörök követelményei. 

(2) Az általános követelmények minden oktatóra vonatkoznak. 

(3) A munkaköri követelményrendszer az általános követelményekre építve, az egyes munka-

körök és ezek speciális követelményeit (kritériumait, munkaköri feladatait) fogalmazza meg. 

(4) A követelményrendszerben egymással összefüggő rendszert alkotnak az általános, illetve 

az egyes oktatói munkakörök követelményei, valamint az azok teljesítéséhez szükséges jogok, 

feltételek, illetve az ellenőrzés, értékelés és azokra épülő fejlesztés. 

(5) Az általános követelmények, illetve az egyes oktatói munkakörök követelményei alapján, 

ezekkel összhangban az egyes oktatói szervezeti egységek igényeit, szükségleteit pontosan tük-

röző specifikus követelményrendszerek dolgozhatók ki, tekintettel az egyes szervezeti egysé-

gekben, tudományintézetekben folyó eltérő tevékenységekre. 

 

II. fejezet 

Az általános követelmények 

 

4.§ (1) A Teológiai Akadémián egyetemi és főiskolai tanári, docensi, adjunktusi és tanársegédi, 

valamint nyelvtanári, zenetanári, testnevelő tanári, internátusi nevelőtanári és más oktatói mun-

kakörök szervezhetők.  

(2) Az állások pályázat vagy meghívás útján nyerhetők el, határozott vagy határozatlan időre. 
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(3) Oktató az lehet, aki 

a) egyetemi oklevéllel rendelkezik, 

b) büntetlen előéletű és cselekvőképes, 

c) az Akadémia oktatói, tudományos kutatói vagy művészeti alkotó követelményeinek – beosz-

tásához mérten – megfelel, 

d) olyan református vagy evangélikus vallású egyháztag, aki életével és munkájával vállalja az 

intézmény céljait, 

e) lelkészi vagy pedagógiai gyakorlattal, illetve az általa oktatott tárgyhoz igazodó képzettség-

gel rendelkezik, 

f) tudományos vagy azzal egyenértékű művészi alkotómunka végzésére képes, 

g) a munkájához szükséges információs és kommunikációs készségekkel, valamint idegen-

nyelv-ismerettel rendelkezik, 

h) részt tud venni az intézeti, főiskolai munkamegosztásban, szakmai közéletben, a hallgatók 

egyéni munkáját, önálló tanulását konzultációval (beleértve a szakdolgozati konzultációt is), 

tanácsadással segíteni tudja, 

i) munkájával, magatartásával képes hozzájárulni a főiskola fejlődéséhez, szakmai, társadalmi 

tekintélyének megőrzéséhez, illetve növeléséhez, 

j) szakmai tudományos felsőoktatási fórumokon és szervezetekben képviseli az intézmény ér-

dekeit. 

 

5.§ (1) Az Akadémián oktatónak az egyetemi, főiskolai tanár, a főiskolai docens, adjunktus és 

tanársegéd és a tudományos munkakörben foglalkoztatott, oktatási szervezeti egységhez tartozó 

kutató minősül.1  

(2) Egyetemi tanárrá az nevezhető ki, aki – a Nftv. 27. § (3) bekezdésében meghatározott felté-

teleken túl a 28.§ (5) bekezdésében előírtakhoz igazodóan rendelkezik doktori fokozattal (PhD), 

szaktárgyi habilitációval vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlattal, 

az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmas a hallga-

tók, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére, idegen 

nyelven előadást tart. Az egyetemi tanár jogosult a professzori cím használatára. 

(3) Főiskolai tanárrá és egyetemi, főiskolai docensi munkakörbe az nevezhető ki, aki a Nftv. 

28.§ (3) bekezdéséhez igazodóan rendelkezik doktori fokozattal (PhD), és alkalmas legyen a 

hallgatók, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére, va-

lamint arra, hogy idegen nyelven előadást tartson, továbbá rendelkezzék megfelelő, az oktatás-

ban szerzett szakmai tapasztalattal. 

(4) A munkáltatói jogkört az oktatók fölött – az egyetemi és főiskolai tanárok tekintetében a 

kinevezés és felmentés kivételével – a rektor gyakorolja.  

(5) Az  akadémián  tanári  munkakörben  foglalkoztatottak:  Akadémiai  lelkész  (spirituális),  

nyelvtanár, gyakorlatvezető tanár, internátusi tanár, művésztanár, más szakmai vagy egyéb  

tantárgyat tanító tanár.  

(6) Az Akadémia tanári munkakörben foglalkoztatott alkalmazottait a Szenátus választja meg 

pályázat vagy meghívás útján az általános szabályok szerint. Az alkalmazás időtartamát a Sze-

nátus állapítja meg 

(7) A tanársegédi munkakörben történő alkalmazás feltétele a doktori képzés megkezdése, az 

adjunktusi munkakörben történő alkalmazás feltétele a doktorjelölti jogviszony létesítése. 

(8) Nem foglalkoztatható tovább az az oktató, aki az oktatói munkakörben történő foglalkozta-

tásának kezdetétől számított nyolcadik év elteltéig az adjunktusi munkakör betöltéséhez szük-

séges feltételeket nem teljesítette. 

                                                 
1 Módosította a Szenátus 53/2015. számú határozata 2015. május 19-én. 
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(9) Nem foglalkoztatható továbbá az az oktató sem, aki az oktatói munkakörben történő foglal-

koztatásának kezdetétől számított tizenkettedik év elteltéig nem szerzett tudományos fokozatot. 

(10) Az (8)–(9) bekezdésben meghatározott határidőkbe nem számit be az az időszak, amely 

alatt a munkaviszony, illetve közalkalmazotti jogviszony kilencven napnál hosszabb ideig szü-

lési szabadság miatt, gyermekgondozás céljából, közeli hozzátartozó ápolása céljából, kereső-

képtelen betegség miatt, valamint külföldi felsőoktatási intézményben vagy kutatóintézetben 

való munkavállalás vagy szakmai tanulmányút miatt szünetel. A határidő elteltével az oktató 

munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya megszűnik. 

(11) Az egyetemi, főiskolai tanári, kutatóprofesszori, tudományos tanácsadói munkakörökben 

az oktató és a kutató a hetvenedik életévének betöltéséig foglalkoztatható. A főiskolai, illetve 

egyetemi tanár esetén a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszüntetésére a rektor jogosult. 

 

6.§ (1) A Gyakorlati Teológiai Tudományok Intézetéhez kapcsolódó zenetanári munkakör ki-

vételes esetekben főiskolai végzettséggel is betölthető. 

(2) A Szenátus az intézménnyel munkaviszonyban nem álló személynek tiszteletbeli teológiai 

tanári címet adományozhat. 

 

III. fejezet 

Az egyes oktatói és tanári munkakörök követelményrendszere2 

 

Az egyetemi és főiskolai tanári munkakör követelményei 

 

7.§ (1) Egyetemi és főiskolai tanárrá az nevezhető ki, aki megfelel az általános oktatói követel-

ményeknek, és mindazokon túl rendelkezik: 

a) legalább tíz éves felsőoktatási oktatói tapasztalattal (habilitált oktató esetén az oktatói 

tapasztalat időtartamára vonatkozó feltétel teljesítése nem szükséges), 

b) PhD vagy DLA doktori fokozattal, 

c) rendszeres és kiterjedt publikációs tevékenységgel, legalább tizennyolc tudományos 

közleménnyel, ezen belül 

d) legalább hat, külföldön és/vagy idegen nyelven megjelent tudományos közlemény-

nyel, 

e) legalább egy, a felsőoktatásban használt, általa írt jegyzettel, tankönyvvel vagy általa 

írt monográfiával, 

f) független hivatkozásokkal, 

g) legalább két TDK témavezetéssel, 

h) az oktatandó szakterület, tudományterület átfogó, alapos, korszerű, a nemzetközi 

szakirodalmat is magában foglaló ismeretével, módszertanának gyakorlatával, 

i) háromnál több szaktárgy előadásának készségével, 

j) gyakorlatvezetői készséggel, szemináriumok vezetéséhez szükséges felkészültséggel, 

k) szakdolgozati témavezetői gyakorlattal, 

l) legalább egy idegen nyelven előadói képességgel és tapasztalatokkal, 

m) magyar  és  idegen  nyelvű konferenciákon szerzett  tapasztalatokkal,  előadói jártas-

sággal, 

n) széles körű szakmai, tudományos, művészeti, közéleti tevékenységgel, 

tapasztalatokkal és elismertséggel, 

o) nemzetközi és széles körű hazai szakmai kapcsolatokkal, 

p) oktatásszervezési feladatok irányításának és magas szintű ellátásának képességével, 

q) kiemelkedő vezetési, szervezési képességgel, 

                                                 
2 Módosította a Szenátus 1/2017. számú határozata 2017. január 10-én, hatályos 2017. január 16-tól. 
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r) legyen alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanul-

mányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére, 

s) alkalmazásának további feltétele, hogy őt a MAB támogató véleménye alapján a mi-

niszterelnök főiskolai vagy egyetemi tanárrá kinevezze. 

(2) Az egyetemi és főiskolai tanári munkakör feladatai (folyamatos alkalmazásának követel-

ményei): 

a) teljes munkaidejéből - két egymást követő tanulmányi félév átlagában – legalább 

heti nyolc tanítási óra megtartása;  

b) oktatott szakterületének elmélyült, átfogó ismerete, 

c) tágabb tudományterülete alapvető és aktuális kérdéseiben való fokozott jártasság, 

d) szemináriumok, gyakorlatok vagy speciálkollégiumok vezetése, előadások tartása, 

e) oktatott szaktárgyai anyagának tartalmi és módszertani szempontból való folya-

matos korszerűsítése, 

f) záró dolgozatok, szakdolgozatok, valamint TDK dolgozatok témavezetése, 

g) felkérés szerint szerepvállalás valamely doktori iskola munkájában, doktori téma-

vezetésben, doktori fokozatszerzési eljárásban, 

h) a szervezeti egységébe tartozó tanársegédek tanulmányi, (szükség szerint oktatói) 

és tudományos munkájának irányítása, adjunktusok tudományos munkájának tá-

mogatása, 

i) átfogó és  speciális tanítási készségek, stratégiák, módszerek hatékony alkalma-

zása, ezek továbbadásának készsége, 

j) az akadémia igényei szerinti oktatásszervezési és adminisztratív feladatok ellá-

tása, illetve irányítása, 

k) tantervek, tantárgyi programok megújításának és összehangolásának kezdemé-

nyezése, azok megvalósításában felkérés szerint irányító jellegű szerepvállalás, 

l) jegyzetek, tankönyvek, illetve más oktatási segédlet írása, illetve más oktatók 

m) bevonásával ilyenek szerkesztése, 

n) kezdeményező részvétel szakirányú továbbképzésben, felnőttképzésben, az ezzel 

kapcsolatos tevékenységek koordinálásában, 

o) intézeti, intézményi, intézményen kívüli szakmai közéleti feladatvállalás, 

p) szerepvállalás az akadémia tervező, irányító munkájában, testületei és bizottságai 

tevékenységében, 

q) önálló tudományos, művészi alkotómunka végzése, 

r) kutatási és művészeti eredményeinek rendszeres, hazai és külföldi publikálása, 

s) idegen nyelvű publikációk írása, 

t) szakmai, tudományos egyesületben, szervezetben aktív, kezdeményező és felké-

rés szerint vezető szerepvállalás, 

u) szakmai konferenciák szervezése, konferenciákon való rendszeres  részvétel és 

előadás, 

v) kezdeményező szerepvállalás hazai szakmai és tudományos együttműködés ki-

alakításában, ápolásában, 

w) kezdeményező szerepvállalás az akadémia nemzetközi kapcsolatainak szélesíté-

sében, részvétel az akadémiai Erasmus+ mobilitási programban, 

x) tudományos utánpótlás nevelése, 

y) szakmai műhely, iskola megteremtése, 

z) intézete és az akadémia oktatási, kutatási feltételeinek javításán való fáradozás, 

tudományos és művészi eredményeinek minél szélesebb körű megismertetése, 

aa) felkérés szerint részvétel a záróvizsgák lebonyolításában. 

(3) Az egyetemi és főiskolai tanár a tudományos kutatásra, valamint rendszeres publikációs 

tevékenységére vonatkozó kötelezettségét akkor teljesíti, ha 
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a) valamennyi tanévben legalább kettőt teljesít az alábbi tevékenységek közül: 

i. részvétel felsőoktatási jegyzet/tankönyv írásában, szerkesztésében, 

ii. idegen nyelvű kurzus tartása az SRTA-n, 

iii. előadás szakmai konferencián, 

iv. szekcióvezetés, moderálás szakmai, nem intézményi konferencián, 

v. TDK témavezetés, 

vi. kiadványsorozat-szerkesztés, 

vii. folyóirat-szerkesztés, szerkesztőbizottsági tagság, 

viii. szaklektori munka, 

ix. előadói meghívás más hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben, 

x. tudományos pályázat szervezése, koordinálása, 

b) a legutóbbi 3 lezárt tanév átlagában tanévenként legalább két, tudományos-

nak minősülő közlést jelentet meg, ezen belül 

c) három tanéven belül legalább két külföldön és/vagy idegen nyelven megje-

lenő, tudományosnak minősülő közlést, 

d) öt tanéven belül legalább egy felsőoktatási jegyzetet vagy általa szerkesz-

tett, tudományos közleményeket (is) tartalmazó gyűjteményes kötetet, 

e)  nyolc tanéven belül legalább egy önálló monográfiát jelentet meg. 

 

 

A docensi munkakör követelményei 

 

8.§ (1) Főiskolai docenssé az nevezhető ki, aki megfelel az általános oktatói követelmények-

nek, és mindazokon túl rendelkezik: 

a) legalább 8 év szakmai, ebből legalább 4 év felsőoktatási gyakorlattal, 

b) PhD vagy DLA doktori fokozattal, 

c) folyamatos publikációs tevékenységgel és legalább nyolc tudományos közle-

ménnyel, ezen belül 

d) legalább két, külföldön megjelent és/vagy idegen nyelvű tudományos közle-

ménnyel, 

e) legalább egy TDK témavezetéssel, 

f) az oktatandó szakterület, tudományterület átfogó, alapos, korszerű, a nemzet-

közi szakirodalmat is magában foglaló ismeretével, módszertanának gyakorla-

tával, 

g) legalább három szaktárgy előadásának készségével, 

h) gyakorlatvezetői készséggel, szemináriumok vezetéséhez szükséges felkészült-

séggel, 

i) legalább egy idegen nyelven a szakirodalomban való tájékozódásra, szakmai 

beszélgetésre és hozzászólásokra való készséggel, 

j) hazai és külföldi konferenciákon szerzett tapasztalatokkal, előadói jártassággal, 

k) szakmai közéleti tapasztalatokkal, 

l) hazai szakmai kapcsolatokkal, 

m) magas szintű oktatás-szervezési feladatok ellátásának képességével, 

n) és legyen alkalmas a hallgatók, tanársegédek tanulmányi, (szükség szerint okta-

tói) tudományos, illetve művészi alkotómunkájának vezetésére. 

(2) A főiskolai docensi munkakör feladatai (folyamatos alkalmazásának követelményei): 

a) teljes munkaidejéből - két egymást követő tanulmányi félév átlagában – legalább heti 

tíz tanítási óra megtartása;  

b) oktatott szakterületének alapos, átfogó ismerete, 

c) tágabb tudományterülete alapvető és aktuális kérdéseiben való jártasság, 
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d) szemináriumok, gyakorlatok vezetése, előadások tartása, 

e) oktatott szaktárgyai anyagának tartalmi és módszertani szempontból való folyamatos 

korszerűsítése, 

f) záró dolgozatok, szakdolgozatok és felkérés szerint TDK dolgozatok témavezetése, 

g) megbízás alapján a tanársegédek tanulmányi, (szükség szerint oktatói) tudományos, 

illetve művészi alkotómunkájának vezetése, 

h) átfogó és speciális tanítási készségek, stratégiák,   módszerek   hatékony alkalmazása, 

i) a tudományintézet igényei szerinti oktatásszervezési és adminisztratív feladatok ellá-

tása, 

j) részvétel  oktatástervezési  és  -szervezési  feladatok  megoldásában,  a  tanterv kor-

szerűsítésében, tantárgyi programok egyeztetésében, elkészítésében, 

k) igény szerint jegyzet, tankönyv, illetve más oktatási segédlet írása, 

l) felkérés szerint részvétel szakirányú továbbképzésben, felnőttképzésben, 

m) intézeti, intézményi, intézményen kívüli szakmai közéleti feladatvállalás, 

n) önálló tudományos, művészi alkotómunka végzése, 

o) kutatási eredményeinek rendszeres, hazai és külföldi publikálása, 

p) szakmai, tudományos egyesületben, szervezetben aktív szerepvállalás, 

q) szakmai konferenciákon való rendszeres részvétel és előadás, 

r) szerepvállalás hazai szakmai és tudományos együttműködés kialakításában, 

s) szerepvállalás az akadémia nemzetközi kapcsolatainak szélesítésében, részvétel az 

akadémia Erasmus+ mobilitási programban, 

t) felkérés szerint részvétel a záróvizsgák lebonyolításában. 

(4) A főiskolai docens a tudományos kutatásra, valamint rendszeres publikációs tevékeny-

ségére vonatkozó kötelezettségét akkor teljesíti, ha 

a) valamennyi tanévben legalább egyet teljesít az alábbi tevékenységek közül: 

i. részvétel felsőoktatási jegyzet, felsőoktatási tankönyv írásában, 

ii. idegen nyelvű kurzus tartása az SRTA-n, 

iii. előadás szakmai konferencián, 

iv. szekcióvezetés, moderálás szakmai konferencián, 

v. TDK témavezetés, 

vi. kiadványsorozat-szerkesztés, 

vii. folyóirat-szerkesztés, szerkesztőbizottsági tagság, 

viii. előadói meghívás más hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben, 

ix. tudományos pályázat szervezése, koordinálása, 

x. szaklektori munka. 

b) a legutóbbi 3 lezárt tanév átlagában tanévenként legalább két, tudományos-

nak minősülő közlést jelentet meg, ezen belül 

c) három tanéven belül legalább egy, külföldön és/vagy idegen nyelven megje-

lenő, tudományosnak minősülő közlést, 

d) 8 éven belül legalább egy felsőoktatási jegyzetet, felsőoktatási tankönyvet 

vagy önálló monográfiát, szerkesztett, tudományos közleményeket (is) tartal-

mazó gyűjteményes kötetet jelentet meg. 

 

 

Az adjunktusi munkakör követelményei 

 

9.§ (1) Adjunktussá az nevezhető ki, aki megfelel az általános oktatói követelményeknek, és 

mindazokon túl rendelkezik 



7 

 

a) legalább 4 év felsőoktatási oktatói gyakorlattal, vagy az egyetemi oklevelének meg-

felelő szakterületen legalább 7 év gyakorlati egyházi szolgálattal, illetve szakmai 

gyakorlattal, 

b) PhD vagy DLA doktori fokozattal, 

c) folyamatos publikációs tevékenységgel és legalább négy tudományos közlemény-

nyel, 

d) az oktatandó szakterület, tudományterület anyagának alapos és korszerű ismereté-

vel, valamint módszertanának gyakorlatával, 

e) legalább két szaktárgy oktatásának készségével, 

f) gyakorlatvezetői készséggel, 

g) szemináriumok vezetéséhez szükséges felkészültséggel, 

h) legalább egy idegen nyelven a szakirodalomban való tájékozódásra, szakmai be-

szélgetésre és hozzászólásokra való készséggel, 

i) konferenciákon szerzett tapasztalatokkal, előadói jártassággal. 

(2) Az adjunktus munkaköri feladatai (folyamatos alkalmazásának követelményei): 

a) teljes munkaidejéből - két egymást követő tanulmányi félév átlagában – legalább 

heti tizenkét tanítási óra megtartása;  

b) oktatott szakterületének alapos, átfogó ismerete, 

c) tágabb tudományterülete alapvető kérdéseiben való jártasság, 

d) szemináriumok, gyakorlatok vezetése, előadások tartása, 

e) záró dolgozatok, szakdolgozatok és felkérés szerint TDK dolgozatok témaveze-

tése, 

f) a tudományos munka iránt érdeklődő hallgató tevékenységének mentori jellegű 

támogatása, 

g) átfogó tanítási készségek, stratégiák, módszerek kialakítása és azok hatékony al-

kalmazása, 

h) az intézet igényei szerinti oktatásszervezési és adminisztratív feladatok ellátása, 

i) felkérés szerint részvétel oktatástervezési és -szervezési feladatok megoldásában, 

tantárgyi programok egyeztetésében, 

j) felkérés szerint jegyzet, tankönyv, más oktatási segédlet írásában való részvétel, 

k) felkérés szerint részvétel szakirányú továbbképzésben, felnőttképzésben 

l) intézeti, intézményi, intézményen kívüli szakmai közéleti feladatvállalás, 

m) kialakított kutatási területén tudományos kutatómunka végzése, 

n) kutatási eredményeinek rendszeres, hazai és külföldi publikálása, 

o) szakmai, tudományos egyesületben, szervezetben aktív szerepvállalás, 

p) szakmai konferenciákon való rendszeres részvétel, 

q) felkérés szerint részvétel BA szakokon a záróvizsgák lebonyolításában. 

(3) Az adjunktus a tudományos kutatásra, valamint rendszeres publikációs tevékenységére 

vonatkozó kötelezettségét akkor teljesíti, ha 

a) valamennyi tanévben legalább egyet teljesít az alábbi tevékenységek közül: 

i. részvétel oktatási anyag, felsőoktatási jegyzet vagy felsőoktatási tankönyv írá-

sában, 

ii. előadás szakmai konferencián, 

iii. TDK témavezetés. 

b) a legutóbbi 3 lezárt tanév átlagában tanévenként legalább egy, tudományosnak minősülő 

közlést jelentet meg. 

 

A tanársegédi munkakör követelményei 
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10.§ (1) Tanársegéddé az nevezhető ki, aki megfelel az általános oktatói követelményeknek, 

és mindazokon túl rendelkezik 

(4) az egyetemi oklevelének megfelelő szakterületen legalább 3 év gyakorlati egyházi 

szolgálattal vagy szakmai gyakorlattal, 

(5) valamely doktori iskolában hallgatói jogviszonnyal vagy doktoranduszi abszolutóri-

ummal, 

(6) oktatási  feladatainak  témájában  az  egyetemi  oklevél  követelményeit  speciális 

területen meghaladó tudással, ehhez kapcsolódó szélesebb körű tájékozottsággal, 

(7) legalább egy szaktárgy oktatásának készségével, 

(8) gyakorlatvezetői készséggel, 

(9) legalább egy idegen nyelven a szakirodalomban való tájékozódás képességével. 

(5) A tanársegéd munkaköri feladatai (folyamatos alkalmazásának követelményei): 

a) teljes munkaidejéből - két egymást követő tanulmányi félév átlagában – legalább 

heti tizenkét tanítási óra megtartása;  

b) oktatott szakterületének alapos ismerete, 

c) szemináriumok és gyakorlatok vezetése, 

d) záró dolgozatok, BA szakdolgozatok, doktori fokozattal (PhD, DLA) rendel-

kező tanársegéd esetén MA szakdolgozatok felkérés szerinti témavezetése, 

e) az egyes hallgatók, illetve öntevékeny hallgatói csoportok szakmai munkájának 

segítése, mentori támogatása, 

f) az alapvető tanítási készségek, stratégiák, módszerek elsajátítása és azok haté-

kony alkalmazása, 

g) az intézet igényei szerinti oktatásszervezési és adminisztratív feladatok ellátása, 

h) felkérés szerint részvétel oktatási segédletek elkészítésében, összeállításában, 

i) felkérés szerint részvétel a felnőttképzésben, 

j) doktorandusz hallgatóként részvétel valamely doktori iskolában a szervezett 

doktorképzésben, illetve annak abszolutóriummal való, sikeres lezárása, 

k) önálló kutatási területének fokozatos kialakítása, azon irányított tudományos 

kutatómunka végzése, 

l) kutatási eredményeinek publikálása, 

m) szükség szerint részvétel BA szakokon a záróvizsgák lebonyolításában. 

 

(3) A tanársegéd a tudományos kutatásra, valamint rendszeres publikációs tevékenységére 

vonatkozó kötelezettségét akkor teljesíti, ha 

a)  a  legutóbbi  3  lezárt  tanév  átlagában  tanévenként  legalább  egy,  tudományosnak 

minősülő közleményt jelentet meg, 

b)  egy tanéven belül részt vesz legalább egy szakmai konferencián. 

 

 

A nyelvtanári munkakör követelményei 

 
11.§ (1) Nyelvtanári munkakörben az alkalmazható, aki megfelel az általános oktatói követel-
ményeknek, és mindazokon túl rendelkezik: 

a) nyelvtanári oklevéllel, 

b) legalább 2 év szakmai, oktatási gyakorlattal 

c) szaknyelv oktatása esetén az adott szakterületen szerzett végzettséggel. 

(3) A határozatlan idejű alkalmazás követelményei mindezeken túl: 

a) legalább 2 év felsőoktatási oktatói gyakorlat, 
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b) a nyelvórák anyagának összeállításához, a foglalkozások vezetéséhez és a vizs-

gáztatáshoz szükséges felkészültség, 

c) kellő szakmódszertani jártasság, 

d) záró dolgozatok, BA szakdolgozatok, doktori fokozattal (PhD, DLA) rendel-

kező nyelvtanár esetén MA szakdolgozatok felkérés szerinti témavezetése, 

e) a nyelvek, a nyelvhasználat iránti mélyebb érdeklődés felkeltésének készsége, 

f) az idegen nyelvet eszközként használó hallgatók munkájának támogatása, 

g) részvétel az egyetemi és szakmai közéletben, 

h) részvétel a nyelvtudásával összefüggő feladatok – tolmácsolás, fordítás – vég-

zésében. 

(4) A nyelvtanár munkakör feladatai (folyamatos alkalmazásának követelményei): 

a) az órarend szerinti kötelező és fakultatív nyelvórák tartása, zárthelyi és vizsgadolgo-

zatok, tesztek kidolgozása, megíratása, javítása, 

b) tematikák, tanmenetek készítése és megújítása, 
c) szükség szerint oktatási segédletek, jegyzet készítése egyénileg vagy szerzői csoport 

tagjaként, 
d) órakerete terhére, azon felül pedig szerepvállalás az oktatók idegen nyelvi tovább-

képzésében, külföldi ösztöndíjra utazó hallgatók nyelvi felkészítésében, 
e) az általa oktatott idegen nyelv(ek)ből folyamatos önképzés, részvétel szakmódszer-

tani, nyelvészeti továbbképzéseken, 

f) az idegennyelv-tanulás tárgyi feltételei fejlesztésének kezdeményezése, 

g) a tudományintézet igényei szerint oktatásszervezési és adminisztrációs feladatok ellá-

tása, 

h) bekapcsolódás az egyetem közéletébe, közérdekű feladatok ellátásába, 

i) más, a nyelvtudásával összefüggő közérdekű feladatok – tolmácsolás, fordítás – 
j) felkérés szerinti, alkalmi végzése. 

 
 

Akadémiai lelkész 

 

12.§ (1) Az SRTA nevelési feladatainak fontos, integráns részét képezi az Akadémiai Lelkészség, 

amelynek szolgálatát az akadémiai lelkész vezeti. 

(2) Az akadémiai lelkészt a rektor és a Szenátus véleményének kikérése után a fenntartó ren-

deli ki, illetve kirendelését ő vonja vissza. Az akadémiai lelkész tekintetében a foglalkozta-

tással kapcsolatos jogköröket – a kirendelés, illetve a kirendelés visszavonásának kivételével 

– a rektor gyakorolja. 

(3) Az akadémiai lelkész kirendelése visszavonásig szól. 

(4) Az akadémiai lelkész feladata: 

a) az  SRTA  oktatói,  hallgatói  és  munkatársai  számára  bibliaórákat, áhítatokat, ima-

köröket és egyéb hitéleti alkalmakat szervez és vezet, 

b) felkérés szerint a kollégiumban beszélgetéseket, hitéleti alkalmakat szervez és vezet, 

c) rendszeresen tartott fogadóórákon, illetve egyénileg egyeztetett időpontokban a lelki-

gondozói titoktartás szabálya szerint beszélgetési lehetőséget kínál bármilyen szemé-

lyes, életviteli vagy hitelvi problémáról, 

d) szociális, karitatív programok szervezésével mélyíti a hallgatók szolidaritás- érzetét, 

társadalmi felelősségvállalását, 

e) programok szervezésével kikapcsolódási lehetőségeket szervez, 

f) erősíti az akadémia gyülekezetekkel való kapcsolatát, 

g) kapcsolatot tart más egyetemi, főiskolai lelkészségekkel, törekszik velük a közös prog-

ramok szervezésére, a folyamatos tapasztalatcserére, 
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h) igény szerint részt vesz az elméleti és gyakorlati oktatói munkában 

i) a felnőttképzés (Presbiteri Népfőiskola) vezetője. 

(5) Az akadémiai lelkész a Hallgatói Önkormányzat bevonásával 

a) csendesnapokat szervez, 

b) gyülekezeti kiszállásokat szervez. 

 

 

IV. fejezet 

 

Az oktatók jogai, kötelességei, az ellenőrzés és értékelés közötti összefüggések 

 

Az oktatók jogai 

 

12. § (1) Az oktatási tevékenységgel kapcsolatos jogok: 

a) a tananyag meghatározása és az alkalmazott oktatási és képzési módszerek megválasztása a 

képesítési követelményeknek, a tantervi előírásoknak, valamint az oktatási szervezeti egység-

ben kialakított munkamegosztásának megfelelően, 

b) a tantárgyi oktatási programok és a tananyag fejlesztése, 

c) a hallgatók tanulmányi munkájának és teljesítményének értékelése, 

d) a szabályzatban meghatározott módon a hallgatók megválasztása. 

(2) A tudományos tevékenységgel kapcsolatos jogok: 

a) a tudományos célú pályázatok benyújtása, 

b) a munkaköri feladatokból származó tudományos kutatási feladatok mellett a maguk válasz-

totta tudományos téma kutatása, 

c) tudományos kutatási, illetőleg művészeti, valamint sporteredményeik közzététele, találmá-

nyok szabadalmaztatása. 

(3) Az oktatóknak az akadémiai közéletben való részvétellel kapcsolatos jogai: 

a) javaslatot tehetnek az Akadémia életével kapcsolatos bármely kérdésben, panasszal fordul-

hatnak a Szenátus vezetőihez, s felvetéseikre érdemi választ kaphatnak, 

b) részt vehetnek – közvetlenül vagy képviselőik útján – az érdeküket érintő döntések megho-

zatalában és a főiskola vezető testületeiben, 

c) választók és választhatók az Akadémia testületeibe, bizottságaiba, 

d) az SzMSz-ben meghatározott módon használhatják az Akadémia létesítményeit, eszközeit 

és berendezéseit, 

(4) Az intézményen kívüli tevékenységekkel kapcsolatos jogok: 

a) szervezetek, egyesületek tevékenységében való részvétel és megbízatások vállalása, 

b) hazai és nemzetközi rendezvényeken, konferenciákon való részvétel (az intézményi és külső 

támogatási lehetőségek függvényében), 

c) az Akadémia, a tudományintézet külső képviselete (funkcióból eredően vagy meghatalma-

zásra), 

d) a hatályos jogszabályok alapján az Akadémián kívüli munkavégzés. 

 

Az oktatók kötelességei 

 

13.§ (1) Az Akadémia oktatói heti negyvenórás, részben kötetlen munkarendben dolgoznak 

úgy, hogy a heti munkaidő 75%-át kötelesek – az intézményen kívül, a rektor jóváhagyásával 

végzett közegyházi, szakmai közéleti feladatainak teljesítésére fordított idő kivételével – a mun-

kahelyükön tölteni. Ettől eltérő munkarendet a rektor engedélyezhet.3   

                                                 
3 Módosította a Szenátus 2/2017. számú határozata 2017. január 10-én, hatályos 2017. január 16-tól. 
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(2) Az Akadémia oktatójának kötelessége, hogy beosztásának megfelelően 

a) a legjobb tudása szerint lássa el az intézeti, illetve szakcsoporti munkarendből ráháruló ok-

tatási és vizsgáztatási (írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsga, záró vizsga, felvételi vizsga, záró 

dolgozat védése) feladatokat, 

b) folytasson tudományos- vagy azzal egyenértékű művészeti, sporttevékenységet, 

c) vegyen részt az Akadémia közéletében, 

d) lássa el a választással elnyert és általa vállalt tisztséget, mely kötelezettség alól indokolt 

esetben a Szenátus adhat felmentést, 

e) tartassa be a tanulmányi és vizsgarendet. 

(3) A doktori (PhD) fokozattal, vagy ezzel egyenértékű minősítéssel rendelkező egyetemi, fő-

iskolai tanárok, docensek kötelesek részt venni az oktatói utánpótlás képzésében és nevelésé-

ben. 

(4) Az az oktató, kutató, aki az SRTA követelményrendszerének előírásait nem teljesíti, mun-

kaköre ellátására alkalmatlannak minősíthető, s ezen a címen foglalkoztatási viszonya meg-

szüntethető. 

 

Az ellenőrzés és értékelés 

 

14. § (1) Az oktatók munkájának ellenőrzésére, értékelésére a következő vizsgálati szinteken 

kerül sor: az SRTA, az oktatási szervezeti egység, az egyes oktatók szintjén. 

(2) Az ellenőrzésre, értékelésre előzetesen (pl. munkaviszony létesítésekor), rendszeresen, il-

letve adott alkalmakhoz kötődően kerül sor.  

(3) Minősíteni kell: 

a) a vezető oktatókat legalább négyévenként, 

b) azt az oktatót, aki magasabb vezetői vagy vezetői megbízást kap, a megbízás lejártakor, il-

letve legalább négyévenként, 

c) nem kell minősíteni azt az oktatót, akinek az öregségi nyugdíjra jogosultság megszerzéséhez 

kevesebb mint öt éve van hátra. 

(4) Eseti, alkalmi értékelésre kerül sor: 

a) a munkaviszony létesítésekor, szerződéskötéskor, alkalmazáskor, 

b) szerződés, határozott idejű munkaviszony lejártakor hosszabbítási szándék esetén, 

c) alkotói tudományos szabadság (szombatév) igénylésekor, 

(5) A minőségbiztosítási kézikönyvben írtaknak megfelelően a hallgatói véleményeket is figye-

lembe véve a tudományintézet vezetője értékeli a hozzá beosztott oktatók tanévi oktatói és tu-

dományos tevékenységét. 

 

Minősítés és átsorolás 

15. § Minősítések és átsorolások rendjét az SRTA oktatói követelményrendszerének 2.sz. mel-

léklete tartalmazza.4 

 

 

                                                 
4 Módosította a Szenátus 53/2015. számú határozata 2015. május 19-én. 


