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SZMSZ VI. számú melléklete 

A Rektori Hivatal működése 

 
Az Akadémia Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a Rektori Hivatal felépítését, mun-
kaköreit és működését a Szenátus az alábbiak szerint határozza meg: 

Általános szabályok 

1. § (1) Az Akadémia igazgatási munkáját a Rektori Hivatal végzi. A Hivatalon belül  a hiva-
talvezető, rektori  titkár, a tanulmányi előadó és a tanulmányi titkár  működik. 
(2) A Rektori Hivatal vezetője az e feladattal megbízott rektor-helyettes. A Rektori Hivatal 
dolgozói fölött gyakorolja a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkáltatói jogokat, 
irányítja a rektori titkár, a tanulmányi előadó és a tanulmányi titkár munkáját. 

A Rektori Hivatal intézményigazgatással kapcsolatos feladatkörei 

2.§ (1) Szervezi, irányítja és ellenőrzi az SRTA igazgatási munkáját, ellátja az adminisztratív 
és ügyviteli tevékenységet irányító feladatokat, szervezi és vezeti a rektor közvetlen irányítása 
alá tartozó ügyeket, segíti a rektor munkáját, így különösen:  
a) kezeli az érkező, kimenő és továbbítandó postai küldeményeket;  
b) a minőségbiztosítási előírások szerint végzi az intézményi munkával kapcsolatos ügyiratok 
kezelését; biztosítja az SRTA ügyiratkezelésének egységességét, nyomonkövethetőségét;  
c) gondoskodik az SRTA-t érintő adatszolgáltatások, statisztikák elkészítéséről, határidőben 
történő továbbításáról;  
d) kapcsolatot tart a szervezeti egységekkel, biztosítja a hatékony információáramlást;  
e) továbbítja a beérkező küldeményeket a szervezeti egységekhez, irattároz;  
f) ellátja a rektor, a rektor-helyettesek és az intézetek összintézményi ügyvitelének közvetlen 
intézését, szükség szerint jegyzőkönyveket készít;  
g) összegyűjti azokat a jogszabályokat, rendeleteket, szabályzatokat, utasításokat, határozato-
kat, melyek az SRTA oktató-nevelő, kutatómunkájára vonatkoznak;  
h) nyilvántartja a határidős feladatokat;  
i) továbbítja a hirdetményeket;  
j) vezeti a protokoll jegyzéket, előkészíti az ünnepélyeket, konferenciákat, intézményi esemé-
nyeket, gondoskodik az érintettek meghívásáról, az események lebonyolításáról;  
k) intézkedik az irodaszerek beszerzéséről, az irodai gépek karbantartásáról, hivatali fogyó-
eszközök pótlásáról, kisebb leltári tárgyak beszerzéséről.  
(2) A Sárospataki Református Kollégium Gazdasági Hivatalában folyó központi gazdálkodá-
si, bér- és munkaügyi tevékenységhez kapcsolódóan 
a) személyügyi nyilvántartást vezet, 
b) előkészítő tevékenységet folytat a központi személy- és munkaügyi feladatok ellátáshoz;  
c) költségvetési javaslatot készít;  
d) a költségvetés végrehajtása érdekében a pénzügyi fegyelem megtartásához a pénzügyi kö-
telezettségek teljesítésének és a követelések érvényesítéséhez szükséges gazdálkodási és 
pénzügyi intézkedéseket tesz;  
e) az SRTA kezelésében, használatában lévő vagyont felelősen őrzi;  
f) a pénzgazdálkodást bonyolítja;  
g) a számvitelt és a vele kapcsolatos ügyvitelt megszervezi;  
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h) a gazdasági ügyek ellenőrzését megtervezi;  
i) a felsőbb szervek, valamint az SRTA vezetése részére előírt információs adatszolgáltatást 
biztosítja;  
(3) A gazdálkodás rendjére vonatkozó részletes utasítást jogszabályok, egyházi rendelkezések, 
valamint a Sárospataki Református Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata szabá-
lyozza.  
 

A Rektori Hivatal tanulmányi ügyekkel kapcsolatos feladatai 
 

3.§  (1) A Rektori Hivatal koordinálja a hallgatók tanulmányi ügyeivel kapcsolatos szervezési 
és adminisztratív, igazgatási tevékenységeket.  
(2) A Rektori Hivatal feladatai különösen:  
a) nevelő-oktató munka szervezésével (órarend-készítés, teremgazdálkodás, tantárgyfelosztás 
előkészítése, gondozása, szigorlatok, nyelvvizsgák, minősítő vizsgák nyilvántartása, vizsga-
rend, konzultációs rend, kreditrendszer, óraadó tanárok stb.) járó feladatok ellátása az intéze-
tek, tanszékek közreműködésével;  
b) vezeti a hallgatói nyilvántartásokat, tanügyi nyomtatványokat, ezekből szükség esetén sta-
tisztikákat készít; gondozza a személyi iratgyűjtőket és személyi adatlapokat; 
c) hallgatói névsorok összeállítása, leckekönyvek kezelése, törzskönyv vezetése, beiratkozás 
lebonyolítása; 
d) diákhitel ügyintézés; 
e) naprakész információkkal és adatokkal működteti a számítógépes tanulmányi és nyilvántar-
tórendszert (ETN);  
f) záróvizsgák, felvételi vizsgák megszervezése, adminisztratív feladatok lebonyolítása,  
g) oklevelek, oklevélmellékletek kiállítása, igazolások kiadása;  
h) a díszoklevelek adományozásával kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása;  
i) a hallgatók, szülők, külső szervek tanulmányi és a diákok szociális jellegű és egyéb pana-
szainak, bejelentéseinek felvétele; ügyintézése; 
j) a tanulmányi és vizsgaügyekben hozott döntések előkészítése, végrehajtása;  
k) nyilvántartja és alkalmazza a hallgatói követelményrendszerrel kapcsolatos jogszabályokat, 
intézményi szabályzatokat.  
l) nyilvántartja a gyülekezetek legátus-kérését, előkészíti a legációválasztást;  
m) a gyülekezetek teológus-napi kéréseit nyilvántartja és intézi az ezzel kapcsolatos  
 

A rektori titkár 
 

4. § (1) A 2. §-ban meghatározott körben ellátja a Rektori Hivatal intézményirányítási, igaz-
gatási feladatait, így különösen: 
a) előkészíti a Szenátus üléseit, szervezi és ellenőrzi a határozatok végrehajtását, gondoskodik 
arról, hogy az egyes szervezeti egységek felvilágosítást kapjanak a Szenátus, illetve a Fenn-
tartó Egyházkerület Akadémiát érintő határozatairól, döntéseiről, állásfoglalásairól; 
b) döntés-előkészítő és végrehajtás-ellenőrző tevékenységével közvetlenül segíti a rektor és a 
rektor-helyettesek munkáját; 
c) kiadmányozási jogkört gyakorol a rektor által meghatározott ügyekben; 
d) szétosztja az Iratkezelési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően az iratokat, a rektor elé 
terjeszti, illetve továbbítja az illetékes előadónak; 
e) elkészíti az Akadémiai nyilvántartásokat jelentéseket; 
f) segíti a nemzetközi kapcsolatokat;  
g) ellátja a rektor által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat; 
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h) iktatja, sokszorosítja, irattározza a munkáltatóhoz érkező iratokat, kiadványokat - az Iratke-
zelési Szabályzatnak megfelelően; 
i) ellátja a rektor, a rektor-helyettesek egyéni munkaköre kapcsán felmerült feladatokat;  
j) ellátja a hivatali ügyvitel kapcsán keletkezett levelek, küldemények kiadását, a postázás, 
kézbesítés megfelelő nyilvántartásnak vezetését; 
k) leírási feladatokat végez, a rektor, a rektor-helyettes részére, beleértve az Akadémia egészét 
érintő ügyek kapcsán keletkezett iratok szövegszerkesztő munkálatait; 
l) ellát szervezési, vendéglátási feladatokat a rektor, a rektor-helyettes megbízásából 
m) konferenciák szervezése kapcsán segédkezik az adminisztratív és az ellátási feladatok 
megoldásában; 
n) közreműködik az adminisztratív feladatok ellátásához elengedhetetlen álló- és fogyó-
eszközök rendszeres, időben történő megrendelésében; 
o) ellátja munkáltató által meghatározott egyéb feladatokat. 
p) nyilvántartást vezet a postai küldeményekről és gondoskodik azok határidőn belüli szabály-
szerű továbbításáról, 
q) az ÁNTSZ előírásainak megfelelően gondoskodik a dohányzásra vonatkozó rendszabályok 
betartásáról, 
r) előkészíti az Akadémiai rendezvényeket. 
 

Tanulmányi előadó 
 
5. § (1)  Ellátja a 3. §-ban meghatározott feladatkörön belül az alábbi feladatokat: 
a) megszervezi a felvételi eljárással kapcsolatos teendőket, gondoskodik az eljárás za-
varmentes lefolytatásáról; 
b) kiadmányozási jogkört gyakorol a rektor által hatáskörébe utalt esetekben; 
c) a rektor elé terjeszti a tanulmányi ügyek esetén felmerült problémás ügyköröket; 
d) tájékoztatja a Kreditbizottságot az aktuális tanulmányi ügyekről, tájékoztatja a hallgatókat 
a bizottság döntéseiről; A Kreditbizottság ülésen tanácskozási joggal részt vesz; 
e) kezeli, nyilvántartja és a megfelelő fórumok elé terjeszti a hallgatói panaszokat; 
(2) A tanulmányi előadó ügyviteli feladata különösen: 
a) A felvételre jelentkezők okmányainak, kérelmeinek érkeztetése, nyilvántartása, a felvételi 
vizsgával, annak értékelésével és eredményével kapcsolatos kiértesítés, méltányossági kérel-
mekkel kapcsolatos adminisztráció ellátása, az iratkezelésre vonatkozó munkáltatói és jogsza-
bályi rendelkezések szerint. 
b) A hallgatói jogviszonyban lévők törzskönyvi nyilvántartásának, tanulmányi kötele-
zettségeiket tartalmazó adatok naprakész vezetése a vonatkozó munkáltatói és jogszabályi 
rendelkezések szerint. 
c) A hallgatói jogviszonyban lévő tanulmányi kötelezettségeivel összefüggő egyéni kérelmek 
gyűjtése, a döntés előkészítése, aláírás utáni közlése, a döntések bevezetése a fenti nyilvántar-
tásokba. 
d) A hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos iratok (beleértve szigorú számadású okmányokat, 
személyes adatokat tartalmazó iratok) kiadása és kezelése a vonatkozó biztonsági előírások 
megtartásával. 
e) A hallgatók beiratkozásával, vizsgáztatásával, okleveleinek, egyes tanulmányi kö-
telezettségek teljesítéséről szóló okmányok kiadásával, nyilvántartásával és azok hitelesítésé-
vel kapcsolatos ügyintézés.  
f) A hallgatók számára meghatározott ügyfélfogadás alatt a hallgatók, más érdeklődők kultu-
rált, szakszerű tájékoztatása, eligazítása. 
g) A tevékenységével összefüggésben a tudomására jutott információkra, személyes adatokra, 
a munkáltató működésére vonatkozó adatokkal kapcsolatos titoktartási kötelezettség tisztelet-



4 
 

ben tartása, illetőleg jogosulatlan személy általi hozzáférés megakadályozása. 
h) Egészségbiztosítási okmányok ügyintézése. 
 

A tanulmányi titkár 
 
6. § (1) A tanulmányi titkár a 3. §-ban meghatározott tanulmányi ügyek intézése során végzi a 
következő feladatokat: 
a) A kreditrendszer adminisztrációjának pontos vezetése, az Elektronikus Tanulmányi Nyil-
vántartáson (továbbiakban ETN) keresztül; 
b) hallgatói adatlapok félévenkénti frissítése a beiratkozási lapok alapján; 
c) állandó meghívottként részt vesz a Kreditbizottság ülésén tanácskozási joggal; 
d) a kreditrendszer működése közben felmerült problémák kezelése, javaslattétel a problémák 
megoldására (a Kreditbizottság döntései nyomán); 
e) előkészíti a tanév tanegységeinek zökkenőmentes feltöltését, szoros együttműködésben az 
oktatókkal, elkészíti az órarendet; 
f) szemeszterfüzet elkészítése a tanév megkezdésére; 
g) a hallgatói jogviszonyból eredő jogosultságok érvényesítésével kapcsolatos ügyintézés (Di-
ákhitel, diákigazolvány, adóigazolások stb); 
h) a tanegységfelvétel zökkenőmentes lebonyolítása, a tanegységfelvétel megnyitása, lezárása 
a Szenátus által meghatározott időpontokban; 
i) végrehajtja a kreditbizottság határozatait; 
j) karbantartja és frissíti az akadémia kapcsolati listáit (volt diákok névsora, az akadémia pro-
tokoll-listája, egyházkerületi lelkészi lista,stb.); 
k) segíti a Rektori Hivatal szervezési, informatikai feladatai; 
l) felel az akadémia kiadványainak, kiadandó jegyzeteinek nyomdai előkészítéséért esztétikus 
megjelenéséért; 
m) kezeli a hallgatói véleményezési rendszert, szigorú titoktartási kötelezettséggel; 
n) egyéb a felettesei által hatáskörébe utalt feladatok ellátása. 
(2) Az Akadémia PR tevékenységével kapcsolatos teendők: 
a) Képviseli az akadémiát az Educatio kiállításokon a diákönkormányzat képviselőivel; 
b) az intézmény lehető legszélesebb körű népszerűsítése, 
c) az Akadémia nyílt napjának megszervezése, lebonyolítása, az Akadémia vezetésével 
együttműködésben; 
d) előkészíti és koordinálja az Akadémia rendezvényeit; 
e) az Akadémiát népszerűsítő kiadvány készítése,  
f) az akadémia híreit és eseményeit kommunikálja a külvilág felé; 
g) egyéb, a felettesei által hatáskörébe utalt feladatok ellátása. 
 


