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A GOLGOTA TEOLÓGIAI FŐISKOLA 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 

A Golgota Teológiai Főiskola (a továbbiakban: főiskola) a nemzeti felsőoktatásról szóló, 2011. évi 
CCIV. törvény, a fenntartó rendelkezései és a főiskola Alapító okiratában foglalt rendelkezések 
figyelembevételével a Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban úgy is mint: SZMSZ vagy 
szabályzat) az alábbiakban határozza meg: 

I. kötet 

Általános rész 

 

I.1 A főiskola neve, székhelye, jogállása 

 

I.1.1. A főiskola neve: Golgota Teológiai Főiskola (a továbbiakban: főiskola). 

 

I.1.2. A főiskola rövidített elnevezése: GTF. 

 

I.1.3. A főiskola elnevezése angolul: Calvary Chapel Bible College Europe.  

 

I.1.4 A főiskola rövidített neve angolul: CCBCE. 

 

I.1.5. A főiskola székhelye: 7041 Vajta, Petőfi Sándor u. 562. 

 

I.1.6. A főiskola felsőoktatási azonosító száma: FI55471 

 

I.1.7. A főiskola a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) által 
elismert magán felsőoktatási intézmény. A főiskola önálló jogi személy, fenntartója a Golgota 
Keresztény Gyülekezet Egyesület (továbbiakban fenntartó).  

 

I.1.8. A főiskola vezetője és képviselője a rektor. 

 

I.1.9. A főiskola működésének törvényességét a fenntartó ellenőrzi (Nftv 73.§ (3) bek d) pont). 

 

I.1.10. A főiskola célja felsőfokú szakemberek képzése, a Biblia oktatása és a Niceai-Konstantinápolyi 
hitvallás, mint a keresztény hit alapvető összefoglalásának, értékeinek megőrzése. 

 

I.2 A szabályzat hatálya 
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I.2.1. A szabályzat hatálya kiterjed a főiskola valamennyi szervezeti egységére, oktatójára, kutatójára, 
tanárára és nem oktatói munkakörben foglalkoztatott munkavállalójára, valamint a főiskolával 
hallgatói jogviszonyban álló személyekre. 

 

I.2.2. Jelen szabályzat annak a Szenátus általi elfogadásáról szóló határozat szerint lép hatályba. 

 

I.3 A főiskola tevékenysége 

 

A Főiskola alaptevékenysége oktatás és tudományos kutatás. A Főiskola alaptevékenysége mellett az 
Alapító Okiratban meghatározott kiegészítő tevékenységeket folytathatja. 

 

I.4. A szabályzat elfogadása 

 

I.4.1.A főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatát a Szenátus fogadja el (Nftv 12.§ (1) bekezdés d) 
pontja). 

 

I.4.2. A főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatát a szenátus döntésétől számított tizenöt napon 
belül megküldi a fenntartónak. A fenntartó a Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatos 
észrevételeit a megküldéstől számított hatvan napon belül közölheti a főiskolával. Ez a határidő egy 
alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható. Ha a fenntartó a szervezeti és működési 
szabályzatban foglaltakkal nem ért egyet - megfelelő határidő tűzésével - visszaküldi azt a 
felsőoktatási intézménynek, kezdeményezve annak átdolgozását. A főiskola a fenntartó felhívásának, 
kifogásának köteles eleget tenni. A főiskola kifogásolt intézkedése, döntése nem hajtható végre. (Nftv 
74.§ (3)-(5) bekezdés) 
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II. kötet 

Szervezeti és működési rend 

 

II.1. A főiskola testületei 

 

II.1.1. Szenátus 

 

(1) A főiskola legfelsőbb vezető testülete a Szenátus. A Szenátus őrködik a főiskola egyházi 
rendeltetése és hivatása felett és ellátja az intézményre vonatkozó állami és egyházi jogszabályokban 
meghatározott feladatokat, törvényességi felügyeletet és igazgatási hatáskört. 

 

(2) A szenátus (Nftv 12.§ és 92.§ (6) bek bc) pont) 

a) határozza meg a felsőoktatási intézmény képzési és kutatási feladatait, és ellenőrzi azok 
végrehajtását; 

b) állapítja meg saját működésének rendjét; 

c) fogadja el - középtávra, legalább négyéves időszakra, évenkénti bontásban meghatározva a 
végrehajtás feladatait - az intézményfejlesztési tervet, illetve annak részeként a kutatási-fejlesztési 
innovációs stratégiát; 

d) javaslatot tesz a rektori pályázati felhívás tartalmára, elbírálja a rektori pályázatokat és 
megválasztja a rektorjelöltet, továbbá értékeli a rektor vezetői tevékenységét; 

e) fogadja el az intézmény 

ea) képzési programját, 

eb) szervezeti és működési szabályzatát, doktori szabályzatát, 

ec) a minőség és teljesítmény alapján differenciáló jövedelemelosztás elveit, 

ed) a fenntartó által meghatározott keretek között költségvetését, 

ee) a számviteli rendelkezések alapján elkészített éves beszámolóját; 

f) határozza meg az intézményben 

fa) a hallgatói tanácsadás rendszerét, 

fb) az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerét; 

g) a fenntartó egyetértésével dönt 

ga) fejlesztés indításáról, 

gb) az intézmény vagyongazdálkodási tervéről, 

gc) gazdálkodó szervezet alapításáról, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzéséről; 

h) a szenátus dönt továbbá 

hb) a tudományos tanács létrehozásáról, tagjainak és elnökének megválasztásáról, 

hc) az oktatói, kutatói és vezetői pályázatok rangsorolásáról, címek, kitüntetések 
adományozásáról, 

hd) a doktori iskola létesítéséről, megszüntetéséről és a doktori képzés indításáról, 

he) nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozásának kezdeményezéséről, 
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hf) képzés indításának, illetve megszüntetésének kezdeményezéséről. 

hg) a minőségbiztosítási bizottság és a minőségbiztosítási vezető éves munkatervéről; 

hi) a minőségbiztosítási bizottság és a minőségbiztosítási vezető éves jelentéséről; 

hj) a minőségbiztosítással kapcsolatos intézkedési tervekről; 

hk) az etikai bizottság döntéseivel szembeni fellebbezésekről; 

hh) állandó és eseti bizottságok, testületek létrehozásáról és megszüntetéséről; 

i) megválasztja 

ea) a főiskola bizottságainak tagjait, 

eb) a főiskola minőségbiztosítási vezetőjét; 

j) felügyeli a Gazdasági Hivatal munkáját. 

 

A Szenátus továbbá ellátja mindazt a feladatot, és dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály, 
jelen SZMSZ, vagy egyéb, jogszabály alapján született főiskolai szabályozók hatáskörébe utalnak.  

 

(3) A Szenátus tagjai: 

a) hivataluknál fogva tagok: 

aa) a rektor; 

ab) a gazdasági vezető; 

b) választás útján tagok: 

ba) oktató/kutató 1 fő; 

bb) nem oktatói munkakörben foglalkoztatott 1 fő; 

bc) HÖK által delegált 1 fő; 

 

Tanácskozási joggal jelen lehetnek a Szenátus ülésein különösen az alábbi tisztségek betöltői, azzal, 
hogy az elnöknek, illetve a Szenátusnak jogában áll bárkit meghívni, és tanácskozási joggal felruházni: 

ca) a tanulmányi osztály vezetője, 

cb) könyvtárvezető, 

cc) kollégiumvezető, 

cd) irodavezető 

cf) a fenntartó képviselője 

 

(4) A szenátus tagjainak megbízatása négy év, a hallgatói önkormányzat képviselői esetében három 
év. Póttagok választása lehetséges (Nftv 12.§ (7) bek eb) pont) és a tagok korlátlanul 
újraválaszthatók. 

 

(5) A Szenátus tagjainak megválasztását a rektor írja ki úgy, hogy az új tagok megválasztására 
legkésőbb a hivatalban lévő tagok mandátumának lejártát megelőző 2 hónappal sor kerüljön. 
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(6) A szenátus szavazati jogú oktató és nem oktatói munkakörben foglalkoztatott tagjait az Oktatói és 
Vezetői Tanács választja egyszerű többséggel.  

 

(7) Tagjelölt lehet a főiskola minden oktató és nem oktatói munkakörben foglalkoztatott 
munkavállalója, aki nem hivatalból tagja a Szenátusnak.  

 

(8) A jelölteket az Oktatói és Vezetői Tanács szenátusi tagválasztó ülése előtt legalább 8 nappal a 
rektor tájékoztatja a jelölés tényéről. Amennyiben a jelölt egyértelműen jelzi a rektor részére, hogy a 
jelölést nem tudja elfogadni, akkor helyére abban az esetben kell új jelöltet állítani, ha a jelöltek 
száma így kevesebb lesz, mint a megválasztandó szenátusi tagok száma. 

 

(9) A Hallgatói Önkormányzat által delegált tag megválasztásának szabályait a Hallgatói 
Önkormányzat belső szabályzatai tartalmazzák. A választásról készült jegyzőkönyvet a Hallgatói 
Önkormányzat elnöke a rektor felé megküldi a választást követő 8 napon belül. 

 

(10) A szenátusi tagválasztás eredményéről a fenntartót külön igazoltan tájékoztatni kell, továbbá a 
főiskola minden alkalmazottját és a hallgatóit az egyéb döntések nyilvánoságára vonatkozó szabályok 
szerint. 

 

(11) A szenátus tagjainak megbízólevelüket a rektor adja át a megválasztásuk utáni első szenátusi 
ülés előtt. 

 

(12) A szenátusi tagság megszűnik a megbízási idő leteltével, a tag alkalmazotti jogviszonyának 
megszűnésével, a tag lemondásával, a tag visszahívásával vagy a hallgatói jogviszony megszűnésével. 
Ha a szenátus tagjának a soron következő általános szenátusi választást megelőzően megszűnik a 
megbízatása, a szenátus létszámának kiegészítése céljából - amennyiben az általános szenátusi 
választás keretében póttag választására nem került sor - időközi szenátusi tagválasztást kell tartani. 
(Nftv 12.§ (7) bek eb) pont).  

Az így megválasztott új tagok, illetve beemelt póttagok mandátuma igazodik a fennmaradó tagok 
mandátumához. 

A mandátum megszűnését követő 30 napon belül kell a tagválasztást megtartani. 

 

(13) A Szenátus tagjai szavazati jogukat csak személyesen gyakorolhatják.  

 

(14) A Szenátus elnöke a rektor. 

 

(15) A Szenátus szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. A Szenátust kötelező 
összehívni, ha annak legalább három tagja ezt írásban kezdeményezi. A szenátust annak elnöke, 
akadályoztatása esetén az általa kijelölt szenátusi tag hívja össze. 
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(16) A tagokat a szenátus elnöke az ülés előtt legalább 8 nappal értesíti az ülés időpontjáról, helyéről, 
a napirendről és a napirendhez tartozó előterjesztésekről. A meghívóban szerepelnie kell a napirendi 
pontoknak, és határozatképtelenség esetén az megismételt ülés helyének és idejének, azzal a 
felhívással, hogy a megismételt ülésen új napirendi pont már nem vethető fel.   

A szenátus tagjainak küldött meghívók esetében szükséges mellékelni olyan mértékű háttéranyagot, 
ami a tagok számára lehetővé teszi érdemi álláspont kialakítását.  

A szenátus tagjai a meghívó átvételét követő 3 napon belül az elnökhöz érkezetten javasolhatják – 
indokolással ellátva – új napirendi pont felvételét, amelyet az elnök az átvételt követően 
haladéktalanul megküld a többi tag részére, és e napirendi pontok befogadásáról a szenátus ügyrendi 
határozatban dönt az ülés kezdetén. 

A szenátusi ülés akkor tartható meg szabályos összehívás nélkül, illetve az ülésen akkor hozható 
határozat új napirendi pont tárgyában, ha minden tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés 
megtartásához, illetve a napirendi pont megtárgyalásához. 

 

(17) A szenátus üléseit az irodavezető készíti elő a szenátus elnökének utasítása alapján. Az 
irodavezető nyilvántartást vezet a szenátus tagjairól, mandátumuk lejáratáról, az elektronikus 
szavazáskor használt elektronikus levelezési címekről, a szenátusi előterjesztésekről, 
jegyzőkönyvekről és határozatokról. 

 

(18) A szenátus ülései az intézmény alkalmazottai, hallgatói számára nyilvánosak. A szenátus jelen 
lévő tagjai több mint ötven százalékának kérésére zárt ülést, titkos szavazást kell tartani. (Nftv 12.§ 
(7) bek f) és h) pont). 

 

(19) A Szenátus üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, a döntéseit határozatba kell foglalni. A 
jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyv-hitelesítőt a szenátus ügyrendi határozatban jelöli ki. A 
jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, a rektor és a jegyzőkönyv-hitelesítő közös aláírásukkal 
hitelesítik. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell  

- az ülés idejét, helyét,  

- a jelenlévők nevét,  

- a napirendet,  

- a napirend előtti és a napirend utáni felszólalásokat,  

- a napirendhez tartozó előterjesztéseket és felszólalásokat,  

- a határozatok teljes szövegét, számát, hatályba lépésének dátumát, illetve a szavazatok pontos 
számát (igen, nem, tartózkodott). 

 

(20) A szenátusi határozatok kivonatát a főiskola oktató és nem oktatói munkakörben foglalkoztatott 
munkavállalói, illetve a Hallgatói Önkormányzat tagjai részére – amennyiben az lehetséges, és a 
végrehajtáshoz elengedhetetlen - meg kell küldeni a határozatok hatályba lépése előtt. 

 

(21) A Szenátus akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok legalább hatvan 
százaléka az ülésen jelen van. Amennyiben a szenátus nem határozatképes, a szenátus elnöke 



10 
 

megismételt ülést hív össze a meghívóban már szerepelt hely és idő megadásával, amelynek tényét a 
jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

 

(22) A Szenátus a napirendről és a jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítő személyéről ügyrendi 
határozatban dönt. A napirend előtti és utáni felszólalásokat a szenátus elnökének kell 
engedélyeznie. Ügyrendi kérdésekben a szenátus tagjai az elfogadott napirendtől eltérően is 
felszólalhatnak. A napirend el nem fogadott pontja esetén az ahhoz a napirendi ponthoz tartozó 
előterjesztések nem tárgyalhatók, azok tárgyában határozat nem hozható. 

 

(23) A Szenátus a döntéseit egyszerű többséggel hozza meg. A szenátus minden szavazati joggal 
rendelkező tagjának egy szavazata van. Személyi kérdésekben a jelenlévő szenátusi tagok 
kétharmadának egyirányú szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén a Szenátus elnökének 
szavazata által támogatott határozati javaslat lesz a Szenátus határozata.  

 

(24) A személyi kérdések kivételével a Szenátus az előterjesztéseket elektronikus szenátusi ülésen is 
tárgyalhatja. 

 

(25) Elektronikus szenátusi ülést a rektor kezdeményezheti abban az esetben, ha a fenntartó 
képviselője vagy a Szenátus egy tagja nem javasolja a Szenátus ülésének összehívását az elektronikus 
szenátusi ülés megkezdése előtt. 

Az elektronikus szavazásra akkor kerülhet sor, amennyiben (Nftv 12.§ (7) bekezdés k) pont): 

ka) a döntés meghozatala során a szavazásban részt vevők személye, a határozatképesség hitelt 
érdemlően megállapítható; 

kb) legalább három munkanappal a szavazás kezdő időpontját megelőzően a napirendet és a 
döntést megalapozó írásos dokumentációt el kell juttatni a tagok, a fenntartó képviselője számára 
azzal, hogy a szavazásra legalább egy munkanapot kell biztosítani; 

kc) az ügy egyszerű megítélésű, illetve az előkészítést szolgáló írásos dokumentáció alapján a 
szenátus tagja vagy a fenntartó képviselője részéről olyan kérdés nem merült fel, amit a 
dokumentáció egy alkalommal történő kiegészítésével, módosításával nem lehet kezelni; az írásos 
dokumentáció kiegészítése, módosítása esetén a kb) alpontban meghatározott határidőt a 
kiegészített, módosított írásos dokumentáció tagokhoz történő eljuttatásától kell számítani; 

kd) a szenátus tagja vagy a fenntartó képviselője - legkésőbb a szavazás kezdő időpontját 
megelőzően - nem javasolja a szenátus ülésének összehívását, valamint 

ke) a szenátus tagjainak legalább hatvan százaléka részt vett a szavazásban és a szavazásban részt 
vett tagok több mint fele egyhangú döntést hozott, amelyet a rektor a jelen SZMSZ-ben 
meghatározottak szerint dokumentált és nyilvánosságra hozott. 

 

(26) A szenátus minden tagjának nyilatkoznia kell az elektronikus szenátusi ülésen szavazásra 
használt elektronikus levelezési címéről. Az elektronikus levelezési cím megváltozását haladéktalanul 
közölni kell az irodavezetővel. 
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 (27) A dokumentációval megküldött szavazólapon a Szenátus tagjainak egyértelműen jelölni kell 
támogató, elutasító szavazatukat vagy tartózkodásukat.  

 

(28) Az elektronikus úton leadott szavazat érvénytelen, ha  

- nem egyértelmű vagy többes megjelölésű szavazólap érkezik, 

- a tag szavazólapját nem küldi vissza a megjelölt határidőig, 

- a visszaérkező szavazólapon szövegszerű módosítás történik. 

 

(29) Az ülés tartásával született, és az elektronikus úton történő szavazásról is jegyzőkönyvet kell 
felvenni, és a született határozatokat nyilvánosságra hozni, akként, hogy a főiskola honlapján az 
alkalmazottak és hallgatók számára hozzáférhető legyen. A döntés meghozatalától számított 8 napon 
belül az érintettel, illetve jogi képviselővel eljáró érintett esetén a jogi képviselővel személyesen, 
írásban igazolt átadás, vagy könyvelt postai küldemény útján közli a döntést. 

 

(30) A szenátusi tagok választása során biztosítani kell a demokratikus elvek érvényesülését, 
figyelemmel a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók és tanárok arányos képviseletére. 
(Nftv 12.§ (7) bekezdés m) pont) 

 

II.1.2. Oktatói és Vezetői Tanács 

 

(1) Az Oktatói és Vezetői Tanács a főiskola oktatóinak, kutatóinak és nem oktatói munkakörben 
foglalkoztatott munkavállalóinak testülete. 

 

(2) Tagjai: 

- a főiskola munkaviszonnyal és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott 
oktatói és kutatói, 

- a tanulmányi osztály vezetője, 

- a rektor, 

- a gazdasági vezető, 

- az irodavezető. 

 

(3) A tanács ülései nem nyilvánosak. 

 

(4) Az Oktatói és Vezetői Tanács elnöke a rektor, aki összehívja a testület üléseit. A meghívóra a 
Szenátus eljárására irányadó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Amennyiben a Hallgatói 
Önkormányzat előterjesztése napirendi pontként szerepel, úgy a Hallgatói Önkormányzat egy tagját a 
napirendi pont tárgyalásának idejére meg kell hívni a tanács ülésére. 

 

(5) Az Oktatói és Vezetői Tanács szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. Az 
Oktatói és Vezetői Tanács napirendjére fel kell venni minden olyan előterjesztést, amiben az oktatók 
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javaslattal, észrevétellel (kérelem) fordulnak a főiskola vezetőihez és a Szenátushoz vagy a Hallgatói 
Önkormányzat a hallgatók jogainak érvényesítése és kötelezettségeik teljesítése ügyében fogalmaz 
meg. 

 

(6) Az Oktatói és Vezetői Tanács 

- biztosítja a Főiskola szakmai jellegű működési feltételeit, 

- megválasztja a szenátus szavazati joggal rendelkező oktató/kutató és nem oktatói 
munkakörben foglalkoztatott tagjait, 

- új tantárgyak felvételére javaslatot tesz a Szenátusnak, 

- jóváhagyja a főiskola képzési programját vagy annak változtatását tartalmazó szenátusi 
előterjesztést, 

- javaslatot tesz a Szenátusnak új szakok indítására, 

- javaslatot tesz a Szenátusnak új tanszékek létrehozására, megszűntetésére, 

- elősegíti az oktatók jogainak gyakorlását és kötelezettségeinek teljesítését, 

- szükség szerint a Szenátus elé terjeszti az oktatók jogainak gyakorlásával és kötelezettségei 
teljesítésével kapcsolatos ügyeket, 

- javaslatot tesz a Szenátus számára a főiskola különböző testületeibe, bizottságaiba 
delegálandó tagokról; 

- megvitatja a HÖK előterjesztéseit. 

 

(7) A tanács bármilyen, a főiskola szakmai, tudományos, oktatási vagy gazdasági munkájával 
kapcsolatban kialakíthat állásfoglalást. Az állásfoglalást továbbítja a főiskola illetékes testületének, 
vezetőjének, aminek/akinek 30 napon belül érdemi választ kell adnia az ügyben. Amennyiben 
állásfoglalását a Szenátus részére küldi meg, úgy a Szenátusnak azt következő ülésén napirendi 
pontként tárgyalnia kell, ha azt a tanács a Szenátus részére a szenátusi ülés előtt legalább 10 nappal 
megküldi előterjesztését. 

 

(8) Amennyiben a jelen fejezet eltérően nem rendelkezik, úgy az Oktatói és Vezetői Tanács üléseire a 
Szenátusra irányadó szabályok alkalmazandók. 

 

(9) A tanács ülését a tanács elnöke, a rektor vezeti. Akadályoztatása esetén a tanács tagjai közül jelöl 
ki egy tagot az ülés levezetésére. 

 

(10) A Tanács a jelenlévők számától függetlenül határozatképes a szenátusi tagválasztó ülést kivéve. 
Szenátusi tagválasztó ülésen a tanács tagjainak legalább felének jelen kell lennie.  

 

(11) A tanács a szenátusi tagokat titkos szavazás útján választja, a megválasztásról jegyzőkönyvet kell 
készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell 

- az ülés helyét és idejét, 

- a jelöltek nevét, 
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- a titkos szavazás elrendelését és a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztását 
tartalmazó ügyrendi határozatot, 

- a szavazatszámláló bizottság beszámolóját az egyes jelöltekre érkező szavazatok számáról, 

- a megválasztott szenátusi tagok névsorát. 

 

(12) A tanács a döntéseit (állásfoglalásait és egyéb határozatait) a jelenlévők egyszerű szótöbbségével 
hozza.  

 

(13) A tanács – a (7) ponttól eltérő - általános érvényű állásfoglalásait a tanács tagjai, az főiskola 
munkavállalói és hallgatói önkormányzat tagjai részére közölni kell, akként, hogy a főiskola honlapján 
az alkalmazottak és hallgatók számára hozzáférhető legyen, kivéve, ha az állásfoglalás szenátusi 
előterjesztés. 

 

II.1.3. Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottsága 

 

(1) A hallgatók tanulmányi, vizsga- és szociális ügyeiben – ha e Szabályzat másként nem rendelkezik – 
első fokon a Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottsága jár el. 

 

(2) A bizottság döntési körébe tartozik különösen: 

a) a főiskolával hallgatói jogviszonyban álló személy (hallgató) által előzetesen készített, más 
felsőoktatási intézményben - ideértve a külföldi felsőoktatási intézményeket is – folytatott 
részképzéshez egyéni tanulmányi és vizsgarend tervezet jóváhagyása;  

b) vendéghallgató, áthallgató vagy részképzésben részt vevő külföldi hallgató számára 
tantárgyfelvétel engedélyezése, s számára az elismert képzési tényekről és eredményekről 
igazolás kiadása;  

c) intézményváltoztatási kérelmek elbírálása, 

d) munkarend-változtatási kérelmek elbírálása, 

e) a határidőn túl benyújtott passziválási kérelmek elbírálása, 

f) vizsgaidőszakon kívüli vizsgák letételének engedélyezése, 

g) szakdolgozat 15 napon túli késedelmes beadásának engedélyezése;  

h) a legalább 4,00 súlyozott tanulmányi átlagot elérő hallgató számára kedvezményes egyéni 
tanulmányi rend engedélyezése;  

i) záróvizsga bizottság tagjainak kiválasztása és megbízásuk megadása, 

j) döntés a szociális támogatások ügyében, 

k) minden egyéb, a hallgatók tanulmányi, vizsga- és szociális ügyeit érintő panasz, kérelem és 
bejelentés elbírálása. 

A bizottság a záróvizsga bizottság tagjainak megállapításával és megbízásával kapcsolatos feladatival 
a szakfelelőst megbízhatja. 

 

(3) A bizottság 
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szavazati joggal rendelkező tagja 

- a rektor, 

- a főiskola főállású, a Szenátus által megválasztott oktatója, 

- a Hallgatói Önkormányzat által delegált tag. 

 

(4) A bizottság választott tagjainak mandátuma 3 évre szól. A bizottsági tagság megszűnésével 
kapcsolatban a szenátusi tagság megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 

(5) A bizottság elnöke a rektor. A bizottság ülését a rektor vagy általa megbízott helyettes hívja össze, 
és amennyiben e fejezet másként nem rendelkezik, a meghívóra és az ülésekre a Szenátusra irányadó 
szabályok alkalmazandók.  

 

(6) A bizottság egy szemeszter során legalább két alkalommal ülésezik. 

 

(7) A bizottság ülése határozatképes, ha a tagok legalább több mint fele jelen van. A Bizottság ülése 
nem nyilvános, amitől eltérően, az adott ülés tárgyában a Bizottság határozattal dönthet. 

 

(8) A bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a bizottság 
elnöke által támogatott határozati javaslat lesz a bizottság határozata. 

 

II.1.4. Kreditátviteli Bizottság 

 

(1) Más felsőoktatási intézményből a főiskolára jelentkező, vagy más intézményből kreditet hozni 
kívánó, vagy részképzésben más intézményben tanuló, vagy párhuzamosan több szakot végző, vagy a 
főiskolán korábbi tanulmányai elismerését kérő hallgató kéréséről első fokon a Kreditátviteli 
Bizottság írásbeli határozattal dönt.  

 

(2) A bizottság tagjai 

- a rektor, 

- a szakfelelős, 

- a főiskola főállású, a Szenátus által megválasztott oktatója. 

 

(3) A bizottság választott tagjainak mandátuma 3 évre szól. A bizottsági tagság megszűnésével 
kapcsolatban a szenátusi tagság megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 

(4) A bizottság elnöke a rektor. Üléseire a meghívó és az ülés körében a Szenátusra irányadó 
szabályok megfelelően alkalmazandók.  

 

(5) A bizottság egy szemeszter során legalább egy alkalommal ülésezik. 
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(6) A bizottság ülése határozatképes, ha a tagok legalább több mint fele jelen van. 

 

(7) A bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. A Bizottság ülése nem nyilvános, amitől a 
bizottság saját határozatával eltérhet. Szavazategyenlőség esetén a bizottság elnöke által támogatott 
határozati javaslat lesz a bizottság határozata. 

 

(8) Amennyiben e fejezet másként nem rendelkezik, üléseire a Szenátusra irányadó szabályok 
alkalmazandók.  

 

(9) Egy adott ismeretanyag elsajátításáért egy alkalommal adható kredit. A kreditelismerés - tantárgy 
(modul) előírt kimeneti követelményei alapján - kizárólag a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
tudás összevetésével történik. El kell ismerni a kreditet, ha az összevetett tudás legalább hetvenöt 
százalékban megegyezik. A tudás összevetését a felsőoktatási intézmény e célra létrehozott 
bizottsága (a továbbiakban: kreditátviteli bizottság) végzi. 

 

(10) A kreditátviteli bizottság az előzetesen nem formális, informális tanulás során megszerzett 
tudást, munkatapasztalatot - az e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározottak 
szerint - tanulmányi követelmény teljesítéseként elismerheti. (Nftv 49.§ (5)-(6) bek). 

 

 

II.1.5. Hallgatói Jogorvoslati Bizottság 

 

(1) A jogorvoslat joga alapján jogainak megsértése esetén a hallgató (Nft 57.§ (1) bekezdés)   

- a hallgatói önkormányzathoz fordulhat jogi segítségnyújtásért, 
- jogorvoslati kérelmet terjeszthet elő, melyet a felsőoktatási intézmény az Nftv-ben írtak szerint 

köteles elbírálni, 
- az oktatási jogok biztosának az eljárását kezdeményezheti, feltéve, hogy az Nftv-ben 

szabályozottak szerint jogorvoslati jogát - a bírósági eljárás kivételével - kimerítette.  
 

(2) A felsőoktatási intézmény a hallgatóval kapcsolatos döntéseit – az Nft-ben, kormányrendeletben 
és jelen szervezeti és működési szabályzatban meghatározott esetben, valamint ha a hallgató kéri - 
írásban közli a hallgatóval. Fellebbezés hiányában a kézbesítés napjától számított 15 nap elteltével, 
illetve, ha az átvétel a postai úton is elmaradt, a tértivevény visszaérkezésétől számított 15 nap 
elteltével véglegessé válik. 

 

(3) Az (1) és (2) pontba foglaltakat a felsőoktatási intézménybe jelentkezőt, illetve az időközben 
megszűnt hallgatói jogviszonnyal rendelkezett hallgatót érintő döntésekre, illetve mulasztásokra is 
megfelelően alkalmazni kell. (Nftv 58.§ (3) bek.) 
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(4) A hallgató a felsőoktatási intézmény döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének 
elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen - a közléstől, ennek hiányában a tudomására 
jutásától számított tizenöt napon belül - jogorvoslattal élhet, kivéve a tanulmányok értékelésével 
kapcsolatos döntést. Eljárás indítható a tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntés ellen is, ha a 
döntés nem a felsőoktatási intézmény által elfogadott követelményekre épült, illetve a döntés 
ellentétes a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában foglaltakkal, vagy 
megszegték a vizsga megszervezésére vonatkozó rendelkezéseket. (Nftv 57.§ (1)-(3) bek.). 

 

 (5) A Hallgatói Jogorvoslati Bizottság tagja: 

- a tanulmányi osztály vezetője, 

- a Szenátus által megválasztott oktató, 

- a hallgatói önkormányzat által delegált tag. 

A jogorvoslati kérelem elbírálója nem lehet az, 

a) aki a megtámadott döntést hozta, vagy a döntéshozatalt elmulasztotta, 
b) aki az a) pontban megjelölt személy közeli hozzátartozója, 
c) akitől az ügy tárgyilagos elbírálása nem várható el. (Nftv 57.§ (4) bek.) 

 
(6) A bizottság választott tagjainak mandátuma 3 évre szól. A bizottsági tagság megszűnésével 
kapcsolatban a szenátusi tagság megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 

(7) A bizottság elnöke a szenátus által választott oktató, a meghívóra és az ülésre a Szenátus 
eljárásának szabályai megfelelően irányadóak, azonban elektronikus ülésre, illetve megismételt 
ülésre nem kerülhet sor, de az ülés elhalasztásának helye lehet. Az ülésre a tagok mellett meg kell 
hívni a hallgatót és – amennyiben a hallgató igényli – meghatalmazott (jogi) képviselőjét.  

 

(8) A bizottság szükség szerint ülésezik, de legalább úgy, hogy a beérkező fellebbezést 30 napon belül 
elbírálja. (Nftv 57.§ (4) bek.) 

 

(9) A bizottság ülése határozatképes, ha a három tagból legalább két tag jelen van. Ha a bizottság 
tagját összeférhetetlenség miatt valamely ügy érinti, a határozatképesség szempontjából 
jelenlevőnek kell tekinteni, de az érintett ügyben nem vehet részt a jogorvoslati ügy elbírálásában és 
nem szavazhat. 

 

(10) A hallgató és/vagy meghatalmazott (jogi) képviselője napirendi pontja tárgyalásánál jelen van a 
bizottság ülésén, ha azonban szabályszerű értesítés ellenére nem jelenik meg sem a hallgató sem jogi 
képviselője, és távollétét előzetesen nem mentette ki, úgy a napirendi pont a távollétük esetén is 
tárgyalható és abban érdemi döntést hozható. A bizottság saját döntésének megfelelően távollét 
esetén a napirendi pont tárgyalását egy alkalommal elhalaszthatja. A bizottságnak a rendelkezésre 
álló dokumentumok alapján ismertetnie kell az ügyet a hallgatóval és/vagy meghatalmazott (jogi) 
képviselőjével, és meg kell hallgatnia a hallgató vagy a meghatalmazott (jogi) képviselője által 
előadottakat. A bizottság tagjai kérdést intézhetnek a hallgatóhoz vagy (jogi) képviselőjéhez. Az iratok 
és a meghallgatás alapján a bizottság zárt ülésen, egyszerű szótöbbséggel hozza meg döntését.  
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(11) A jogorvoslati kérelem tárgyában a felsőoktatási intézmény a következő határozatokat hozhatja: 

a) a kérelmet elutasítja, 

b) a döntés elmulasztóját döntéshozatalra utasítja, 

c) a döntést megváltoztatja, 

d) a döntést megsemmisíti, és a döntéshozót új eljárás lefolytatására utasítja. 

 

A jogorvoslati kérelem elbírálása során az igazolásra, a döntés alakjára, tartalmára, a döntés 
kérelemre vagy hivatalból történő kijavítására, kiegészítésére, módosítására vagy visszavonására az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A 
másodfokú döntés a közléssel végleges. 

 

(12) A bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a bizottság 
elnöke által támogatott határozati javaslat lesz a bizottság határozata. 

 

(13) A bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, és amennyiben e fejezet másként nem 
rendelkezik, üléseire a Szenátusra irányadó szabályok megfelelően alkalmazandók, azzal, hogy a 
jegyzőkönyvhöz csatolni kell az eljáró jogi képviselő meghatalmazását. 

 

(14) A bizottság a meghozatalától számított 15 napon belül a döntést az érintett hallgatóval, illetve 
jogi képviselővel eljáró hallgató esetén a jogi képviselővel személyesen, írásban igazolt átadás, vagy 
könyvelt postai küldemény útján közli. 

 

(15)  A hallgató a jogorvoslati kérelem tárgyában hozott eljárást befejező döntést közigazgatási 
perben támadhatja meg. A keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya van. A keresetlevél a 
hallgatói jogviszonyra vonatkozó rendelkezések megsértésére hivatkozással is benyújtható. E 
rendelkezések alkalmazásában hallgatói jogviszonyra vonatkozó rendelkezések a jogszabályban, 
valamint az intézményi dokumentumokban található olyan rendelkezések, amelyek a hallgatóra 
jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg. (Nftv 58.§ (1)-(2) bek.). 

 

II.1.6. Etikai Bizottság 

 

(1) A bizottság dönt a főiskola oktatóival, kutatóival, nem oktatói munkakörben foglalkoztatott 
munkavállalóival és hallgatóival kapcsolatos fegyelmi és etika kérdésekben. 

 

(2) Az Etikai Bizottság a Szenátus által létrehozott 3 főből álló állandó bizottság, amelynek 1/3-át a 
hallhatói önkormányzat által állított jelöltekből választja a Szenátus. Az Etikai Bizottság tagjainak 
mandátuma 3 évre szól. A bizottsági tagság megszűnésével kapcsolatban a szenátusi tagság 
megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ha a bizottság tagját összeférhetetlenség miatt 
valamely ügy érinti, a határozatképesség nélküle számítandó ügy elbírálásában és nem szavazhat. 
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(3) A bizottság tagjai közül elnököt választ. A bizottság ülését az elnök hívja össze. A meghívóra és az 
ülésre a Szenátus eljárásának szabályai megfelelően irányadóak.  A bizottság ülésére meg kell hívni az 
ügy érintettjeit és/vagy meghatalmazott (jogi) képviselőiket. Jogában áll továbbá a bizottságnak 
szavazati joggal nem bíró szakértőket - tanácskozási, javaslattételi joggal – az ülésre meghívni. 
Amennyiben ilyen szakértő meghívására sor kerül, úgy hozzá bármely fél – az eljárás rendjének 
megzavarása nélkül – kérdést intézhet. 

 

(4) A bizottság szükség szerint ülésezik. 

 

(5) A bizottság ülése határozatképes, ha a tagok legalább több mint fele jelen van.  

 

(6) Az ügy érintettjei és/vagy meghatalmazott (jogi) képviselői napirendi pontjuk tárgyalásánál jelen 
vannak a bizottság ülésén. A bizottságnak a rendelkezésre álló dokumentumok alapján ismertetnie 
kell az ügyet a jelenlévőkkel, és meg kell hallgatnia az érintettek vagy a meghatalmazott (jogi) 
képviselőjük által előadottakat, de a fegyelmi tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha az érintett 
szabályszerű értesítés ellenére sem jelent meg. A bizottság tagjai kérdést intézhetnek a 
jelenlévőkhöz. Az iratok és a meghallgatás alapján a bizottság zárt ülésen hozza meg döntését.   

 

(9) A bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a bizottság 
elnöke által támogatott határozati javaslat lesz a bizottság határozata. 

 

(7) A bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, és amennyiben e fejezet másként nem 
rendelkezik, üléseire a Szenátusra irányadó szabályok alkalmazandók, azonban elektronikus ülésre 
nem kerülhet sor, továbbá a jegyzőkönyvhöz csatolni kell az eljáró jogi képviselő meghatalmazását.  

 

(8) A bizottság a meghozataltól számított 15 napon belül az érintettel, illetve jogi képviselővel eljáró 
érintett esetén a jogi képviselővel személyesen, írásban igazolt átadás, vagy könyvelt postai 
küldemény útján közli a döntést. Fellebbezés hiányában a kézbesítés napjától számított 15 nap 
elteltével, illetve, ha az átvétel a postai úton is elmaradt, a tértivevény visszaérkezésétől számított 15 
nap elteltével véglegessé válik. 

 

(9) A bizottság döntései ellen az érintett a közléstől számított 15 napon belül élhet jogorvoslati 
kérelemmel, amelynek tárgyában a Szenátus jár el a Jogorvoslati Bizottságra irányadó szabályok 
megfelelő alkalmazásával.  

 

II.1.7. Minőségbiztosítási Bizottság 

 

(1) A Minőségbiztosítási Bizottság a főiskola oktatási, kutatási, képzési feladataival kapcsolatos 
minőségbiztosítási rendszer működtetéséért felelős minőségbiztosítási vezető támogatására 
létrehozott bizottság. 
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(2) A bizottság 

a) előkészíti és időszakosan felülvizsgálja a főiskola  
aa) minőségfejlesztési programját, 
ab) küldetésnyilatkozatát, 
ac) minőségpolitikai nyilatkozatát, 

b) a főiskola testületeivel és bizottságaival együttműködve tárgyalja azok minőségfejlesztési 
javaslatait, 

c) megfogalmazza és a Szenátus elé terjeszti éves munkatervét, 
d) véleményezi a minőségbiztosítási vezető munkatervét és éves jelentését, 
e) intézkedési javaslatot fogalmaz meg a belső auditok alapján, 
f) értékeli a tanszékvezetők és a szakfelelős éves jelentéseit, 
g) képzési programmal kapcsolatos javaslatait megküldi az Oktatói és Vezetői Tanács felé, 
h) véleményezi a főiskola tehetséggondozási programját és javaslatokat fogalmaz meg azzal 

kapcsolatban, amit megküld az Oktatói és Vezetői Tanács felé, 
i) kidolgozza a differenciált teljesítményen alapuló bérezésre vonatkozó javaslatot, 
j) értékeli a főiskola minőségügyi felméréseit. 

 

(3) A bizottság tagja 

- minőségbiztosítási vezető 

- a rektor, 

- a szakfelelős, 

- a Hallgatói Önkormányzat elnöke, 

- a Szenátus által választott 1 fő oktató/kutató, 

- a nem oktatói munkakörben foglalkoztatottakat képviselő, Szenátus által választott 1 fő. 

 

(4) A bizottság elnöke a főiskola minőségbiztosítási vezetője. A minőségbiztosítási vezetőt a Szenátus 
választja a bizottság tagjai közül. 

 

(5) A bizottság ülését az elnök hívja össze. A meghívóra és az ülésre a Szenátus eljárásának szabályai 
megfelelően irányadóak. 

 

(6) A bizottság szükség szerint ülésezik. 

 

(7) A bizottság ülése határozatképes, ha a tagok legalább több mint fele jelen van. 

 

 (8) A bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, és amennyiben e fejezet másként nem 
rendelkezik, üléseire a Szenátusra irányadó szabályok alkalmazandók. 
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II.2. A főiskola szervezeti felépítése 

 

(1) A főiskola szervezeti egységei: 

a) Rektori Hivatal, 
b) Gazdasági Hivatal, 
c) Tanulmányi Hivatal, 

d) Egyháztörténeti, Teológiai és Szentírás Tanszék 

e) Könyvtár, 
f) Kollégium. 

A főiskola organogramját az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

II.2.1. Rektori Hivatal 

 

(1) A Rektori Hivatal a rektor irányításának alárendelt központi igazgatási egység. 

 

(2) A hivatal vezetője az irodavezető. Az irodavezetőt a rektor nevezi ki és menti fel. Az irodavezető 
feladatait munkaköri leírása tartalmazza. 

 

(3) A Rektori Hivatal feladata: 

a) a rektor hatáskörébe tartozó ügyek előkészítése, 
b) a rektor munkájának támogatása, 
c) a főiskola szabályzatainak kezelése, előkészítése, 
d) a Szenátus üléseinek előkészítése és lebonyolítása, 
e) tájékoztatja a főiskola polgárait a Szenátus határozatairól, 
f) végrehajtja a szenátusi határozatokkal kapcsolatos ügyviteli és igazgatási feladatokat, 
g) a Minőségbiztosítási Bizottság munkájának adminisztratív támogatása, 
h) az Etikai Bizottság üléseinek előkészítése és a bizottság munkájának adminisztratív 

támogatása, 
i) pályázatok figyelemmel kísérése, elkészítése 
j) személyügyi anyagok kezelése, 
k) együttműködési megállapodások előkészítése, 
l) kapcsolattartás az együttműködési megállapodások alapján, 
m) a főiskola reprezentálása, 
n) a központi ügyiratkezelés és irattározás, 
o) ügyvitel, jogi, oktatás-, kutatás- és tudományszervezési és egyéb adminisztráció, 
p) bármely jogszabály vagy jelen szabályzat által előírt további feladatok ellátása. 

 

(4) A Rektori Hivatal feladatait a hivatal ügyintézői munkaköri leírásuk szerint látják el. 

 

(5) A Rektori Hivatal munkáját a rektor felügyeli. 
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II.2.2. Gazdasági Hivatal 

 

(1) A Gazdasági Hivatal a gazdasági vezető irányításának alárendelt központi igazgatási egység. 

 

(2) A hivatal vezetője a gazdasági vezető, akit a fenntartó nevezi ki és menti fel. 

 

(3) A Gazdasági Hivatal feladatai: 

a) a gazdasági vezető munkájának támogatása, 
b) a főiskola gazdasági tárgyú javaslatainak, döntéseinek előkészítése, 
c) a főiskola költségvetés-tervezetének elkészítése, 
d) a főiskola költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos ügyviteli, igazgatási és adminisztratív 

feladatok, 
e) a főiskola gazdálkodásával és vagyonkezelésével kapcsolatos ügyviteli, igazgatási és 

adminisztratív feladatok, 
f) elkészíti és a Szenátus elé terjeszti a főiskola beszámolóját, 
g) a főiskola üzemeltetése, 
h) a hallgatói befizetések kezelése, 
i) a munkabérek kifizetése, 
j) a főiskola szervezeti egységeinek támogatása a költségvetés végrehajtásában, 
k) adatszolgáltatás a főiskola gazdálkodásáról a jogszabályok szerint, 
l) a főiskola gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó belső szabályozás előkészítése, 
m) közreműködik a főiskola gazdálkodásához, üzemeltetéséhez, vagyongazdálkodásához 

kapcsolódó szerződések előkészítésében. 
n) bármely jogszabály vagy jelen szabályzat által előírt további feladatok ellátása. 

 

(4) A Gazdasági Hivatal feladatait a hivatal ügyintézői munkaköri leírásuk szerint látják el. 

 

(5) A Gazdasági Hivatal szabályszerű működését a Szenátus felügyeli. 

 

II.2.3. Tanulmányi Hivatal 

 

(1) A Tanulmányi Hivatal a rektor irányításának alárendelt szervezeti egység. 

 

(2) A Tanulmányi Hivatal vezetője a tanulmányi osztályvezető. A tanulmányi osztályvezetőt a rektor 
nevezi ki és menti fel. A tanulmányi osztályvezető feladatait munkaköri leírása tartalmazza. 

 

(3) A Tanulmányi Hivatal feladata: 

a) ellátja a tanulmányi ügyekkel kapcsolatos szervezési, adminisztrációs, igazgatási és ügyviteli 
feladatokat, 

b) előkészíti a Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottság üléseit, biztosítja a bizottság 
munkájának adminisztratív támogatását, 
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c) a Kreditátviteli Bizottság üléseinek előkészítése és a bizottság munkájának adminisztratív 
támogatása, 

d) a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság üléseinek előkészítése és a bizottság munkájának 
adminisztratív támogatása, 

e) tanulmányi nyilvántartások vezetése, 
f) tanulmányi adatszolgáltatás a jogszabályoknak megfelelően, 
g) rögzíti, kezeli a hallgatók és oktatók adatait az egységes tanulmányi rendszerben, 
h) kezeli a felvételi jelentkezéseket, 
i) megszervezi a felvételi vizsgákat, 
j) megszervezi a záróvizsgákat, 
k) kiállítja az okleveleket, oklevélmellékleteket, 
l) tanulmányi igazolások kiadása, 
m) hallgatói kérelmek, bejelentések fogadása és továbbítása a döntésre jogosult vezető vagy 

testület felé, 
n) előkészíti a hallgatói követelményrendszer módosításait, 
o) együttműködik a tanszékekkel oktatásszervezési kérdésekben, különösen a tantárgyfelosztás 

előkészítésében, az órarend készítésében, a vizsgarend meghatározásában, a vizsgák 
nyilvántartásában, 

p) nyilvántartja és megőrzi a vizsgalapokat, 
q) tájékoztatást ad a hallgatóknak, érdeklődőknek a képzéssel kapcsolatban, 
r) folyamatosan kapcsolatot tart az oktatókkal, 
s) a rektorral és a tanszékekkel együttműködve szervezi a hallgatók szakmai gyakorlatát, 
t) ellátja a szakmai gyakorlatok adminisztrációját 
u) adatot szolgáltat a főiskolai bizottságok kérésére. 
v) bármely jogszabály vagy jelen szabályzat által előírt további feladatok ellátása. 

 

(4) A Tanulmányi Hivatal feladatait a hivatal ügyintézői munkaköri leírásuk szerint látják el. 

 

(5) A Tanulmányi Hivatal munkáját a rektor felügyeli. 

 

II.2.4. Tanszékek 

 

(1) A tanszék az a szervezeti egység, amely ellátja legalább egy tantárggyal összefüggésben a képzés, 
a tudományos kutatás, az oktatásszervezés feladatait. (Nftv 108.§ 43. pont).   

 

(2) Tanszék létesítéséről, elnevezéséről, illetve megszüntetéséről a Szenátus dönt. 

 

(3) A tanszékek a tanszékvezető vezeti. A tanszékvezetőt a szenátus javaslata alapján a rektor nevezi 
ki és menti fel. A tanszékvezető feladatait munkaköri leírása tartalmazza. 

 

(4) A főiskola tanszékei: 

a) Egyháztörténeti, Teológiai és Szentírás Tanszék 
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(5) A tanszék feladata: 

a) támogatja az oktatók tudományos és oktatási tevékenységét, 
b) együttműködik a szakfelelőssel oktatásszervezési, tananyag-fejlesztési és minden, a szak 

koncepcióját érintő kérdésben, 
c) együttműködik a főiskolai bizottságokkal tanulmányi, szakmai és minőségfejlesztési 

kérdésekben, 
d) kivizsgálja a képzési programmal kapcsolatos, az általa irányított tanszékhez tartozó 

oktatókra és tantárgyakra vonatkozó hallgatói panaszokat, szükség esetén az Oktatói és 
Vezetői Tanács állásfoglalását kéri, 

e) beépíti a kutatások eredményeit az oktatásba, 
f) koordinálja a főiskola tehetséggondozó programját, 
g) javaslatot tesz a könyvtár állományának fejlesztésére, 
h) értékeli a szakmai gyakorlatot, 
i) együttműködik a Rektori Hivatallal  

fa) pályázatok előkészítésében és lebonyolításában, 

fb) igazgatási és működési kérdésekben, 

fc) fejlesztési kérdésekben, 

j) tananyagfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása, 
k) a Tanulmányi Hivatallal együttműködve  

fa) meghirdeti a mintatanterv szerinti tantárgyakat, 

fb) kezeli a tantárgyi tematikákat, 

fc) előkészíti a szakmai gyakorlatokat. 

l) bármely jogszabály vagy jelen szabályzat által előírt további feladatok ellátása. 

 

 (6) A tanszék munkarendjét a tanszékvezető határozza meg és tartatja be. 

 

(7) A tanszékek munkáját a rektor felügyeli. A tanszékvezető munkájáról a Szenátus időközi 
beszámolót kérhet. 

 

II.2.5. Könyvtár 

 

(1) A Könyvtár a rektor irányításának alárendelt szervezeti egység. 

 

(2) A Könyvtárt a könyvtárvezető vezeti. A könyvtárvezetőt a rektor nevezi ki és menti fel. A 
könyvtárvezető feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 

 

(3) Az intézményi könyvtár állománya és szolgáltatásai biztosítják a tantárgyi programok kötelező 
irodalomjegyzékében felsorolt könyvek és szakirodalom elérhetőségét minden hallgató számára. (5. 
melléklet a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rend. 1/l pont) 
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(4) A Könyvtár feladata: 

a) a főiskola oktatási és kutatási tevékenységét támogató könyvtári állomány kezelése és 
fejlesztése, 

b) adatszolgáltatás a jogszabályok szerint, 
c) együttműködés a tanszékekkel könyvtári állomány fejlesztése során, 
d) részvétel a főiskola tehetséggondozó programjának szervezési feladataiban, 
e) a könyvállomány nyilvántartása, 
f) oktatástámogató könyvtári szolgáltatások nyújtása, 
g) együttműködés a főiskola testületeivel szakmai és minőségfejlesztési kérdésekben, 
h) a könyvtári szabályzat és módosításainak elkészítése. 
i) bármely jogszabály vagy jelen szabályzat által előírt további feladatok ellátása. 

 

(5) A Könyvtár munkáját a rektor felügyeli. 

 

II.2.6. Kollégium 

 

(1) A hallgatók lakhatási feltételeinek biztosításához felsőoktatási intézmény részeként kollégium 
működtethető, illetve a felsőoktatási intézményhez szervezetileg nem tartozó intézményként 
diákotthon hozható létre. (Nftv 8.§ (7) bek.) 

 

(2) A Kollégium rektor irányítása alatt álló, a hallgatók elhelyezését szolgáló szervezeti egység. 

 

(3) A Kollégiumot a kollégiumvezető vezeti. A kollégiumvezetőt a rektor nevezi ki és menti fel. A 
kollégiumvezető feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. A kollégiumvezetőt munkájában 
gyakornokok segíthetik. 

 

(4) A kollégium feladata  

a) a hallgatók pihenési, kulturális, sport és egyéb kikapcsolódási lehetőségeinek biztosítása, 
b) együttműködés a főiskola testületeivel szakmai és minőségfejlesztési kérdésekben, 
c) a Tanulmányi Hivatallal együttműködve  

ba) a kollégiumi hallgatók adatainak rögzítése és kezelése az egységes tanulmányi 
rendszerben, 
bb) adatszolgáltatás a jogszabályok szerint. 

 

(5) A kollégium működési rendjét és házirendjét a kollégiumvezető készíti el. 

 

(6) A kollégiumvezető dönt a kollégiumba való felvételről, amely döntést a meghozatalától számított 
15 napon belül az érintett hallgatóval, illetve jogi képviselővel eljáró hallgató esetén a jogi 
képviselővel személyesen, írásban igazolt átadás, vagy könyvelt postai küldemény útján közli.  
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(7) A döntéssel szemben a jelentkező, illetve hallgató a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság előtt élhet 
jogorvoslattal, a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságra irányadó szabályok szerint. 

 

(8) A Kollégiumot a rektor felügyeli. 

 

(9) A Kollégiumra egyebekben az Nft-ben (2011. évi CCIV. tv.) és különösen a 87/2015. (IV. 9.) Korm. 
rendelet 3. mellékletében foglalt feltételek az irányadóak. 

 

II.3. A főiskola vezetői 

 

(1) A főiskola magasabb vezetői a rektor és a gazdasági vezető. 

 

(2) A főiskola további vezető beosztású alkalmazottai 

a) a szakmai tanácsadó; 
b) a tudományos tanácsadó, 
c) az irodavezető, 
d) a tanulmányi osztályvezető, 
e) a tanszékvezető, 
f) a szakfelelős, 
g) a könyvtárvezető, 
h) a kollégiumvezető. 

 

(2) Vezetői megbízás legfeljebb 5 évre adható. Magasabb vezetői megbízás meghosszabbításáról a 
fenntartó dönt. 

 

(3) A főiskola magasabb vezetőit a fenntartó nevezi ki és menti fel. 

 

(4) További vezető állású munkavállaló magasabb vezetői megbízást is betölthet. 

 

(5) A magasabb vezető és a további vezető állású munkavállaló megbízása megszűnik 

a) a megbízás időtartamának lejártával,  

b) lemondással,  

c) felmentéssel,  

d) a magasabb vezető vagy a további vezető állású munkavállaló halálával, 

e) a főiskola megszűnése vagy átalakulása esetén.  

 

(6) A főiskola magasabb vezetői és további vezető állású munkavállalói ellátják a vezetésük alatt álló 
szervezeti egység és a szervezeti egységhez tartozó munkavállalók szakmai irányítási és felügyeleti 
feladatait. Ennek keretében utasítási és intézkedési jogot gyakorolnak. 
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(7) ) A főiskola magasabb vezetői és további vezető állású munkavállalói a (6) bekezdésben foglalt 
jogkörüket nem gyakorolhatják a szenátusi tagok esetében a szenátusi tagsághoz kapcsolódó 
esetekben. 
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II.3.1. Rektor 

 

(1) A felsőoktatási intézmény első számú felelős vezetője és képviselője a rektor, aki eljár és dönt 
mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály vagy a Szervezeti és Működési Szabályzat nem utal 
más személy vagy testület hatáskörébe. (Nftv 13.§) 

 

(2) A rektort a Szenátus javaslatára a fenntartó nevezi ki. A rektor megbízását csak a fenntartó 
vonhatja vissza. 

 

(3) A rektori megbízás személyi feltételeit a fenntartó határozza meg és teszi közzé a rektori 
megbízásra kiírt pályázatában. 

 

(4) A főiskola további vezető állású munkavállalói, adminisztratív, oktatói, kutatói vagy tanári 
munkakörben foglalkoztatottjai felett a munkáltatói jogokat a rektor gyakorolja. 

 

(5) A megbízási jogviszony keretében oktatói feladatokat ellátó óraadó oktatók és a munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatottak megbízási jogviszonyával kapcsolatos 
megbízót illető jogosultságokat a rektor gyakorolja. 

 

(6) A II.3.1. (1), (4) és (5) bekezdésben meghatározott jogkörét a rektor esetenként vagy az ügyek 
meghatározott körében az intézmény további vezető állású munkavállalójára átruházhatja. Az 
átruházott hatáskör gyakorlója a hatáskört nem adhatja tovább. 

 

(7) A rektor felelős 

a) a főiskola törvényes működéséért, 
b) az alaptevékenység jogszabályoknak megfelelő folytatásáért, 
c) a főiskola képzési programjának jogszabályi megfeleltetéséért, 
d) az oktatás és a kutatás megfelelő feltételeinek biztosításáért, 
e) a hazai és nemzetközi oktatási és kutatási kapcsolatokért, együttműködésért, az 

együttműködési megállapodások koordinálásáért, 
f) az intézmény működési engedélyének módosításához, képzések indításához, a doktori iskola 

nyilvántartásba vételéhez, a felsőoktatási felvételi eljáráshoz szükséges jogszabályban 
meghatározott intézkedések kiadmányozásáért; 

g) a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében a hallgatói önkormányzattal történő 
kapcsolattartásért; 

h) koordinálja a felsőoktatási intézmény oktatási, kutatási együttműködéseit más felsőoktatási 
intézményekkel, a felsőoktatás országos szervezeteivel és testületeivel; 

i) a Szenátus üléseinek előkészítéséért, 
j) a Szenátus döntéseinek érvényesítéséért és végrehajtásáért, 
k) a főiskolai bizottságok üléseinek előkészítéséért, a bizottsági döntések érvényesítéséért és 

végrehajtásáért. 
l) mindazért egyebekben, amelyek jelen SZMSZ, jogszabály a hatáskörébe utal. 
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(8) A rektor a gazdasági vezetővel együttesen felelős 

a) a fenntartó főiskola működésére vonatkozó döntéseinek végrehajtásáért, 
b) a főiskola gazdasági és pénzügyi tevékenységéért és vagyongazdálkodásáért. 

 

(9) A kiadmányozási, kötelezettségvállalási és utalványozási jogköröket a rektor gyakorolja. Ezen 
jogköröket a rektor írásban átruházhatja. Az átruházott hatáskör gyakorlója a hatáskört nem adhatja 
tovább. 

 

(10) A rektor tartós akadályoztatása esetén helyettesítésére a fenntartó által kinevezett személy 
jogosult. 

 

II.3.2. Gazdasági vezető 

 

(1) A gazdasági vezető a főiskola rendelkezésére álló források felhasználásával gondoskodik annak 
feltételeiről, hogy a felsőoktatási intézmény gazdálkodása az alapfeladatok ellátását biztosítsa. 

 

(2) A gazdasági vezetőt a fenntartó nevezi ki, megbízását csak a fenntartó vonhatja vissza. 

 

(3) A gazdasági vezetői megbízás személyi feltételeit a fenntartó határozza meg és teszi közzé a 
gazdasági vezetői megbízásra kiírt pályázatában. 

 

(4) A gazdasági vezető felelős  

a) a gazdálkodási intézkedések és javaslatok előkészítéséért. 
b) a főiskola gazdálkodásának megszervezéséért, 
c) az éves beszámoló előkészítéséért és Szenátus elé terjesztéséért, 
d) a főiskola költségvetés-tervezetének elkészítéséért, 
e) a főiskola költségvetésének végrehajtásával, gazdálkodásával és vagyonkezelésével 

kapcsolatos ügyviteli, igazgatási és adminisztratív feladatok meghatározásáért és 
irányításáért,  

f) a főiskola jogszabályok szerinti gazdasági tárgyú adatszolgáltatásáért, 
g) mindazért egyebekben, amelyek jelen SZMSZ, jogszabály a hatáskörébe utal. 

 

(5) A gazdasági vezető tartós akadályoztatása esetén helyettesítésére a fenntartó által kinevezett 
személy jogosult. 
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II.4. Együttműködési megállapodások 

 

(1) A főiskola együttműködési megállapodást köthet hazai és külföldi közoktatási és felsőoktatási 
intézményekkel, továbbá önkormányzatokkal, gazdasági társaságokkal, nonprofit szervezetekkel és 
pénzintézetekkel.  

 

(2) A Főiskola megállapodhat másik- hazai és külföldi- felsőoktatási intézménnyel közös képzésre és 
közös oklevél kiadására. 

 

(3) Az együttműködés területei: 

a) közös képzések, 

b) tantervek meghatározása, 

c) pályázatokon történő együttes részvétel, közös pályázatok kiírása, 

d) kutatási programok, 

e) gyakorlati képzés, 

f) tanulmányok beszámítása. 

 

(4) Az együttműködési megállapodásokról a Szenátus dönt. 
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II.5. Az intézményen belüli kapcsolattartás rendje 

 

(1) A szervezeti egységek között kialakított munkakapcsolat célja, hogy segítse az egymásra épülő 
feladatok legmagasabb szintű megoldását, hozzájáruljon és elősegítse a szervezeti egységek egymás 
közötti munkáját. A kapcsolattartást a Rektori Hivatal koordinálja. 

 

(2) A szervezeti egységek közötti kapcsolat vezetői szinten és ügyintézői szinten egyaránt létrejöhet. 
Az ügyintézői szinten létrejövő kapcsolatról a szervezeti egység vezetőjének tájékoztatása szükséges. 

 

(3) Az adatszolgáltatás az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartásával, 
írásbeli kérelem alapján, az adott szervezeti egység vezetője - távollétében a helyettesítésére kijelölt 
személy - tudtával és hozzájárulásával történhet. 

 

(4) A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás eszközei a Szenátus ülései, az Oktatói és Vezetői 
Tanács ülései, az ülések határozatainak megküldése a szervezeti egysége részére, a szervezeti 
egységek értekezletei, a hivatalos elektronikus és papír alapú levelezések, a telefonos egyeztetések, a 
Hallgatói Önkormányzattal folytatott egyeztetések, valamint a főiskola belső elektronikus információs 
felületén történő közzétételek. 

 

II.6. Hallgatói rendezvények szervezésének rendje 

 

(1) A hallgatói rendezvények célja, hogy elősegítsék és támogassák a főiskola alaptevékenységét, a 
hallgatói és oktatói közösségépítést, a hallgatók tudományos és tanulmányi előmenetelést, 
fejlődését. 

 

(2) Hallgatói rendezvényt a főiskola rektorának engedélyével a főiskola szervezeti egységei, a főiskola 
munkavállalói, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatottjai és a Hallgatói 
Önkormányzat szervezhet. 

 

(3) A fenntartó által szervezett rendezvények esetében a fenntartó a rektort tájékoztatja. 

 

(4) A rendezvény szervezőjétől a rektor az engedélyt megtagadhatja, ha  

a) a szervező nem ad a rektor részére részletes tájékoztatást 
aa) a rendezvény céljáról, 
ab) a rendezvény időpontjáról és helyéről, 
ac) a rendezvény programjáról, 
ad) a meghívottak köréről, 
ae) a rendezvény szervezéséért felelős személy(ek)ről, 
af) a kapcsolattartó személy(ek)ről. 

b) a rendezvény által közvetítendő értékek ellentétesek a fenntartó által közvetített értékekkel, 
c) a rendezvény célja nem felel meg a II.1.6. (1) bekezdésben foglaltaknak, 
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d) a rendezvény az oktatási tevékenységet zavaró körülmények között kerülne megrendezésre, 
e) a rendezvény ellentétes a főiskola és a fenntartó érdekeivel, 
f) a rendezvény jogszabályt vagy belső szabályzatot sértene. 

 

(5) A rendezvény meghirdetésekor a szervezőnek közzé kell tennie a rendezvény idejét, helyszínét, 
programját, a szervező és a kapcsolattartó nevét. 

 

(6) A nem a fenntartó által szervezett rendezvényekről képi vagy hanganyagot csak a rektor előzetes 
engedélyével lehet készíteni. 

 

(7) A fenntartó által szervezett rendezvényekre a fenntartó belső szabályzatai foglaltakat kell 
alkalmazni. 

 

(8) A rendezvény biztonságos és jogszabályokba, belső szabályzatba foglalt körülmények közötti 
megtartásáról a rendezvény szervezője gondoskodik. 

 

II.7. Hallgatók számára nyújtott szolgáltatások szervezésének rendje 

 

(1) A főiskola a hallgatók részére tanulmányi- és életpálya tanácsadást, egészségügyi tanácsadást 
szervez, könyvtári és számítástechnikai szolgáltatást, valamint sportolási, szállás- és melegétkezési 
lehetőséget biztosít. 

 

(2) A hallgatói szolgáltatások megszervezéséért a főiskola rektora a felelős. 

 

(3) A hallgatói szolgáltatásokat úgy kell megszervezni, hogy azok megfeleljenek a jogszabályi 
előírásoknak. 

 

(4) A hallgatói szolgáltatások megszervezésével kapcsolatban a Hallgatói Önkormányzatnak 
javaslattételi joga van. 

 

(5) A főiskola a szolgáltatások igénybevételét – a belső szabályzataiban meghatározott módon és 
mértékben - térítési díjhoz kötheti. 

 

(6) A hallgatói szolgáltatások térítési díjairól a Szenátus dönt. A Szenátus szolgáltatási térítési díjakról 
szóló határozatáról és annak tartalmáról a főiskola hallgatóit és munkavállalóit a belső elektronikus 
információs felületen keresztül tájékoztatni kell. 
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II.8. A főiskola minőségbiztosítási szabályzata 

 

(1) A főiskola oktatási, kutatási, tudományos és nevelési feladatainak folyamatos fejlesztése, valamint 
ellenőrzése érdekében minőségbiztosítási rendszert működtet. A minőségbiztosítási rendszer Az 
Európai Felsőoktatási Térség minőségbiztosításának standardjai és irányelvei (ESG 2015) szerint épül 
fel. 
 

II.8.1. A főiskola minőségbiztosításának szervezete, a szervezetben résztvevők feladatai és 
hatáskörei 

 

(1) A főiskola minőségbiztosítási tevékenységét a minőségbiztosítási vezető irányítja. A 
minőségbiztosítási vezető munkáját a Minőségbiztosítási Bizottság támogatja. A minőségbiztosítási 
vezető feladatai: 

- a minőségbiztosítási jelentésekhez szükséges adatok bekérése, 

- a minőségügyi felmérések elrendelése, 

- a minőségügyi felmérések adatainak elsődleges kiértékelése, 

- a Szenátus és a főiskolai bizottságok felé minőségügyi ajánlások előterjesztése, 

- a minőségbiztosítási jelentések elkészítése a Rektori Hivatal adminisztrációs támogatásával, 

- minőségfejlesztései javaslatokra vonatkozó igények összegyűjtése és azok előterjesztése a 
Minőségbiztosítási Bizottság felé, 

- a főiskola minőségbiztosítási szabályzatának módosításával kapcsolatos előterjesztések 
előkészítése, 

- a minőségbiztosítási szabályzatban foglaltak betartása és betartatása, 

- a szakos és intézményi önértékelés minőségügyi vonatkozásainak előkészítése, 

- a minőségbiztosítással kapcsolatos jogszabályi, szabályozási előírások nyomon követése és 
beépítése a főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatába, 

- a főiskola minőségpolitikájának előkészítése. 

 

(2) A főiskola minőségbiztosítási tevékenységében részt vesznek a főiskola szervezeti egységei. A 
főiskola szervezeti egységeinek a minőségbiztosítási vezető és a Minőségbiztosítási Bizottság 
feladataik támogatására a szervezeti egységek vezetőinek megkeresése útján feladatokat adhatnak. 

 

(3) A Minőségbiztosítási Bizottság feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat II.1.7. pontjában 
foglaltak szerint végzi. 

 

(4) A Minőségbiztosítási Bizottságnak munkája során törekednie kell arra, hogy az állásfoglalásainak 
kialakításához szükséges minden lehetséges adatot és intézményen belüli véleményt megismerje. 
Állásfoglalásai nem lehetnek ellentétesek a fenntartó döntéseivel. 

 

(5) A Minőségbiztosítási Bizottság és a minőségbiztosítási vezető szakmai munkáját az Európai 
Felsőoktatási Térség minőségbiztosításának standardjai és irányelvei szerint végzi. 
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(6) A főiskola munkavállalóinak a Minőségbiztosítási Bizottság állásfoglalásait munkájuk során 
figyelembe kell venni. 

 

II.8.2. A főiskola minőségbiztosítási tevékenységének alapelvei 

 

 

(1) A főiskola elsődleges felelősséggel tartozik szolgáltatásai minőségéért és a minőség biztosításáért. 

� 

(2) A főiskola minőségbiztosítási tevékenysége reagál a szolgáltatásait nyújtók és azokat 
igénybevevők sokszínűségére. 

� 

(3) A főiskola minőségbiztosítási tevékenysége támogatja a minőségkultúra fejlődését. 

� 

(4) A főiskola minőségbiztosítási tevékenysége figyelembe veszi a hallgatók, a többi érintett és a 
társadalom igényeit és elvárásait. 

 

 

II.8.3. Minőségbiztosítási eljárások 

 

(1) A főiskola a minőségbiztosítási politikájában megfogalmazottakkal és a minőségbiztosítás 
alapelveivel összhangban minőségbiztosítási eljárásokat alkalmaz. 

 

(2) A minőségbiztosítási eljárások során gyűjtött adatokat és információkat az információkezelés elvei 
szerint kell gyűjteni, kezelni és nyilvánosságra hozni. 

 

(3) Az eljárásokról készült jelentéseket a Minőségbiztosítási Bizottság ülésein tárgyalni kell, a 
bizottság jelentéseket kiegészítő állásfoglalását a jelentés mellékleteként kell kezelni. 

 

(4) A Szenátus a Minőségbiztosítási Bizottság jelentésekkel kapcsolatos állásfoglalásait soron 
következő ülésén tárgyalja, a szenátusi határozatokat, állásfoglalásokat a jelentések mellékleteként 
kell kezelni. 

 

(5) A Minőségbiztosítási Bizottság minőségbiztosítási eljárások keretében készült jelentéseit úgy kell 
elkészíteni, hogy azok 

- megfeleljenek a minőségbiztosítás alapelveinek, 

- megfeleljenek a szabályozási környezetnek, 

- alkalmasak legyenek a minőségfejlesztési célok támogatására, 
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- átlátható és megfelelően alátámasztott információkat, következtetéseket közöljenek a vizsgált 
területről, 

- a következtetések egyértelműen tárják fel a problémás területeket, 

- tartalmazzanak a minőségfejlesztésre vonatkozó javaslatokat. 

 

(6) A minőségbiztosítási eljárásokat a főiskola éves minőségbiztosítási jelentése tartalmazza, aminek 
részei: 

- főiskola minőségbiztosítási koncepciója, 

- a Minőségbiztosítási Bizottság éves jelentése, 

- a Minőségbiztosítási Bizottság munkaterve, 

- jelentkezési adatok elemzése, 

- oktatási statisztikai adatok (októberi és márciusi statisztikai adatok) elemzése, 

- előrehaladási adatok elemzése, 

- jelentés a hallgatói elégedettség mérésről, 

- jelentés a munkavállalói elégedettség méréséről, 

- az oktatói munka hallgatói véleményezése, 

- diplomás pályakövetési adatok elemzése, 

- jelentés a tehetséggondozásról, 

- jelentés a tanszékek kutatási tevékenységéről, 

- szakfelelősi jelentés a képzési programról. 

 

(7) A Minőségbiztosítási Bizottság az éves minőségbiztosítási jelentésen kívüli a fenntartó, Szenátus, a 
rektor és a főiskolai bizottságok kezdeményezésre további felméréseket is készíthet. 

 

(8) Amennyiben az anonim felméréseket a megkérdezettek legalább 25%-a nem tölti ki, a felmérés 
nem eredményes. Az eredménytelen felmérés adatait tárolni kell. A felmérésről készült jelentésben 
az eredménytelen felmérés adatait nem lehet közölni. 

 

II.8.3.1. A főiskola minőségbiztosítási koncepciója 

 

(1) A főiskola minőségbiztosítási koncepciójának követnie kell a főiskola minőségbiztosítási 
politikájában megfogalmazott célokat. 

 

(2) A minőségbiztosítási koncepciónak tartalmaznia kell azokat az akcióelemeket, amiket a főiskola 
előző éves minőségbiztosítási jelentése nyomán a Minőségbiztosítási Bizottság megfogalmazott. 

 

(3) A minőségbiztosítási koncepció részét képezi az éves minőségbiztosítás tevékenységben aktívan 
résztvevő és bevont szervezeti egységek listája. 
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(4) A minőségbiztosítási koncepciót a Minőségbiztosítási Bizottság állítja össze és küldi meg a 
Szenátus részére annak tanévi első ülésére. 

 

II.8.3.2. Minőségbiztosítási Bizottság éves jelentése 

 

(1) A bizottság éves jelentését úgy kell elkészíteni, hogy az teljes és átfogó képet adjon a bizottság 
éves tevékenységéről. 

 

(2) A jelentésnek tartalmaznia kell a bizottsági tagok és a minőségbiztosítási vezető nevét, valamint a 
bizottsági ülések időpontját, az ülések napirendjét és a napirendi pontokkal kapcsolatban hozott 
állásfoglalásokat. 

 

(3) A jelentésben a bizottságnak fel kell tárnia azokat a problémákat, amik akadályozták éves 
munkáját és meg kell jelölni, hogy a problémák elhárítása érdekében a főiskola milyen 
intézkedéseket vezetett be. 

 

(4) Az éves jelentésnek tartalmaznia kell azokat az akcióelemeket, amiket a bizottság saját munkája 
hatékonyságának növelése érdekében a következő évben alkalmazni fog. 

 

(5) A jelentés külön részében kell kifejteni a minőségbiztosítási vezető éves munkájára vonatkozó 
megállapításokat. 

 

(6) A bizottság jelentését évente készíti el és előterjesztésként megküldi a Szenátus első tanévi 
ülésére. 

 

II.8.3.3. Minőségbiztosítási Bizottság munkaterve 

 

(1) A Minőségbiztosítási Bizottság éves munkatervének hónapokra bontva tartalmaznia kell azokat az 
adatgyűjtéseket, felméréseket, amiket a minőségbiztosítási eljárások keretében a vonatkozó 
tanévben kezdeményez. 

 

(2) A munkatervben meg kell jelölni az adatgyűjtésben közreműködő szervezeti egységeket. 

 

(3) A munkatervben külön kell jelölni azokat a feladatokat, amiket a bizottság részére az egyetemi 
bizottságok, a rektor vagy a fenntartó jelölt ki. 

 

(4) Amennyiben a főiskola minőségbiztosítási vezetőjének a bizottság munkáját kiegészítő 
minőségbiztosítási feladata van a vonatkozó tanévben, azt a bizottság tanévi munkatervében 
szerepeltetni kell. 
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(5) A bizottsági munkatervet a Minőségbiztosítási Bizottság készíti el és előterjesztésként megküldi a 
Szenátus első tanévi ülésére. 

 

II.8.3.4. Jelentkezési adatok elemzése 

 

(1) A felvételi eljárás jogorvoslati szakaszának lezárását követően a Tanulmányi Hivatal a 
Minőségbiztosítási Bizottság részére megküldi a jelentkezők és a felvételt nyertek bizottság által kért 
adatait. 

 

(2) A jelentkezési adatok kiértékelése során különös figyelmet kell fordítani a személyi adatok 
kezelésének szabályaira. 

 

(3) A jelentkezési adatokról készült elemzésnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a főiskola 
vezetősége, a Szenátus és a fenntartó részére a jelentkezésekről és a jelentkezési tendenciákról 
átfogó képet nyújtson. 

 

(4) A jelentkezési adatok elemzése során a főiskola képzésének jellege miatt nem kell 
versenytárselemzést végezni. 

 

II.8.3.5. Oktatási statisztikai adatok (októberi és márciusi statisztikai adatok) elemzése 

 

(1) A főiskola által az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében közölt adatok az éves 
minőségbiztosítási jelentés részét képezik. 

 

(2) A közölt adatokat úgy kell szerepeltetni az éves jelentésben, hogy azok alkalmasak legyenek az 
éves összehasonlításra. 

 

(3) A hallgatói, oktatói és infrastruktúrára vonatkozó adatokat külön kell rendezni és elemezni. 

 

(4) Az adatokat a Tanulmányi Hivatal a Minőségbiztosítási Bizottság részére a bizottság által kért 
formában köteles továbbítani. 

 

II.8.3.6. Előrehaladási adatok elemzése 

 

(1) A Tanulmányi Hivatal a Minőségbiztosítási Bizottság részére a tanév vizsgaidőszakának utolsó 
záróvizsgáját követő héten megküldi a záróvizsgázó hallgatók létszámát és eredményeit, valamint a 
hallgatók tanulmányi átlagát. Az adatszolgáltatás részét képezi az előírt tanulmányi kötelezettségeket 
nem teljesítőkről készült adatsor. 
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(2) A Tanulmányi Hivatal az adatokhoz csatolja az oklevelet szerzettek számát. Az oklevelet nem 
szerző, de záróvizsgát teljesítő hallgatók számát a hivatal külön közli a bizottsággal. 

 

(3) A záróvizsga adatok és a tanulmányi átlagok elemzésének alkalmasnak kell lennie arra, hogy a 
főiskola vezetősége számára pontos képet nyújtson  

- a hallgatók előrehaladásáról, 

- a végzettek arányáról, 

- az oklevél meg nem szerzésének körülményeiről. 

 

(4) A bizottság az adatok elemzéséhez további információkat kérhet a záróvizsga bizottságok 
szervezőitől és tagjaitól. 

 

II.8.3.7. Jelentés a hallgatói elégedettség mérésről 

 

(1) A tanév utolsó hetéig hallgatói elégedettségmérést kell végezni. 

 

(2) A hallgatói elégedettségmérés során alkalmazott kérdőívet a hallgatók részére elektronikus vagy 
nyomtatott formában kell elérhetővé tenni és meg kell jelölni a kérdőív kitöltésének határidejét, 
valamint a kitöltött kérdőívek leadásának helyét papír alapú kérdőívek esetében. 

 

(3) A hallgatói elégedettségmérés anonim mérés. 

 

(4) A mérés adatait a Rektori Hivatal összegzi. Az összegzett adatokat és a kitöltött kérdőíveket a 
hivatal a bizottság részére a bizottság által megjelölt határidőig köteles átadni. 

 

(5) A mérésről készült jelentésnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a főiskola vezetése számára 
egyértelmű képet adjon a hallgatói szolgáltatások helyzetéről. 

 

(6) A jelentésben külön helyen kell megfogalmazni a bizottságnak a hallgatói szolgáltatások 
javításával kapcsolatos javaslatait, észrevételeit. 

 

II.8.3.8. Jelentés a munkavállalói elégedettség méréséről 

 

(1) A tanév utolsó hetéig munkavállalói elégedettségmérést kell végezni. 

 

(2) A munkavállalói elégedettségmérés során alkalmazott kérdőívet a munkavállalók részére 
elektronikus vagy nyomtatott formában kell elérhetővé tenni és meg kell jelölni a kérdőív 
kitöltésének határidejét, valamint a kitöltött kérdőívek leadásának helyét papír alapú kérdőívek 
esetében. 
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(3) A munkavállalói elégedettségmérés anonim mérés. 

 

(4) A mérés adatait a Rektori Hivatal összegzi. Az összegzett adatokat és a kitöltött kérdőíveket a 
hivatal a bizottság részére a bizottság által megjelölt határidőig köteles átadni. 

 

(5) A mérésről készült jelentésnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a főiskola vezetése számára 
egyértelmű képet adjon a munkavállalók részére a főiskola működésével kapcsolatban feltett 
kérdésekről. 

 

(6) A bizottság tagjainak úgy kell megfogalmazni a jelentést, hogy az a felmérés eredményét és ne 
saját munkavállalói véleményüket mutassa. 

 

II.8.3.9. Oktatói munka hallgatói véleményezése 

 

(1) A szorgalmi időszak végén a hallgatók felmérés keretében véleményezik az oktató munkáját. 

 

(2) Az oktatói munka hallgatói véleményezése alkalmazott kérdőívet a hallgatók részére elektronikus 
vagy nyomtatott formában kell elérhetővé tenni és meg kell jelölni a kérdőív kitöltésének határidejét, 
valamint a kitöltött kérdőívek leadásának helyét papír alapú kérdőívek esetében. 

 

(3) A felmérés anonim mérés. 

 

(4) A mérés adatait a Rektori Hivatal összegzi. Az összegzett adatokat és a kitöltött kérdőíveket a 
hivatal a bizottság részére a bizottság által megjelölt határidőig köteles átadni. 

 

(5) A mérés eredményeit az érintett tanszékvezetővel és oktatóval közölni kell. 

 

(6) Amennyiben az oktató munkáját a hallgatók a főiskolai átlag alatti eredményre értékelték, a 
tanszékvezetőnek ki kell vizsgálnia az eredmények okát. 

 

(7) A kérdőíveken jelölt etikai kifogások miatt az oktatóval szemben az Etikai Bizottság nem indíthat 
vizsgálatot mindaddig, amíg azonosítható panasz nem érkezik be az oktatóval kapcsolatban. 

 

II.8.3.10. Diplomás pályakövetési adatok elemzése 

 

(1) A végzettek gyülekezeti munkájának nyomon követése érdekében a főiskola diplomás 
pályakövetési rendszert működtet. 

 

(2) Az kérdőíveket a végzettek elektronikus úton töltik ki a megjelölt határidőig. 
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(3) Az elektronikus eredményeket úgy kell kezelni és tárolni, hogy azokból ne lehessen azonosítani a 
kérdőívet kitöltő személyt. 

 

(4) A diplomás pályakövetési felmérést a tanév végéig kell lefolytatni.  

 

(5) A felmérést és az adatok összegzését a Rektori Hivatal végzi. A hivatal a mérés eredményeit 
tételesen és összegezve köteles átadni a Minőségbiztosítási Bizottságnak a bizottság által megjelölt 
határidőig. 

 

II.8.3.11 Jelentés a tanszékek kutatási tevékenységéről 

 

(1) A tanszékeknek a tanév végéig meg kell küldeni a Minőségbiztosítási Bizottság részére a tanéves 
kutatási munkáról szóló beszámolót. 

 

(2) A beszámolóban be kell mutatni, hogy a tanszék kutatási tevékenysége megfelel-e a főiskola 
kutatás-fejlesztési stratégiájának. 

 

(3) A beszámoló részét képezik a tanszék és oktatóinak hazai és külföldi tudományos kapcsolatai. 

 

(4) A beszámoló formai kritériumait a Minőségbiztosítási Bizottság határozza meg. 

 

II.8.3.12 Szakfelelősi jelentés a képzési programról 

 

(1) A szakfelelősi jelentést a szakfelelős készíti. A jelentés készítése során a szakfelelőst támogatja a 
Rektori Hivatal, a Tanulmányi Hivatal, a tanszékvezetők és a könyvtárvezető. 

 

(2) A szakfelelősi jelentést tanévre vonatkozóan kell elkészíteni. 

 

(3) A szakfelelősi jelentés tartalmazza: 

- a képzési és kimeneti követelményeket, 

- a képzés tantervét, 

- a tantárgyi tematikákat, 

- a képzésbe bevont oktatókat, 

- az oktatók szakmai önéletrajzát, 

- a képzés tudományos hátterét, 

- a képzés infrastrukturális feltételeit, 

- a tananyagfejlesztés eredményeit, 

- a gyakorlati képzést különös tekintettel a szakmai gyakorlatra, 
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- az értékelés és számonkérés módszereit, 

- a hallgatók előrehaladásáról készült beszámolók összesítését, 

- a könyvtár képzéshez kapcsolódó állományára vonatkozó adatokat, 

- a könyvtár képzést támogató szolgáltatásait, 

- a kollégium képzést támogató szolgáltatásait, 

- a szakfelelős szakfejlesztési javaslatait. 

 

(4) A tehetséggondozásról szóló jelentés a szakfelelősi jelentés részét képezi. 

 

(5) A jelentés második, tehetséggondozásról szóló részében szerepeltetni kell: 

- a tehetséggondozásban résztvevő hallgatók számát, 

- a szervezett programokat, 

- az elért eredményeket, 

- a tehetséggondozásba bevont partnereket, 

- a tehetséggondozásban résztvevő hallgatók továbblépési lehetőségeit. 

 

(6) A szakfelelős a Minőségbiztosítási Bizottság részére a bizottság által megjelölt határidőig köteles 
megküldeni jelentését. 
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II.9 A főiskola gazdálkodási szabályzata 

 

(1) A főiskola gazdasági tevékenysége körében minden olyan döntést meghozhat, intézkedést 
megtehet, amely hozzájárul az alapító okiratában meghatározott feladatainak végrehajtásához, 
feltéve, hogy ezzel nem veszélyezteti az alapfeladatainak végrehajtását, a fenntartói támogatások 
hatékony felhasználását, így különösen: szerződést köthet, társulhat, gazdálkodó szervezetet 
alapíthat, a rendelkezésére bocsátott vagyont használhatja és hasznosíthatja. (Nftv 86.§ (1) bek). 

 

(2) A főiskola kötelezettsége a rendelkezésére álló források rendeltetésszerű, gazdaságos 
felhasználása, a szellemi és egyéb vagyon védelme. 

 

(3) A főiskola vagyonát, valamint a rendelkezésére bocsátott ingó - ideértve szellemi terméket és más 
vagyoni értékű jogot is - és ingatlan vagyont az alapító okiratban meghatározott feladatainak 
ellátásához használhatja. (Nftv 87.§ (2) bek). 

 

(4) A főiskola nem folytathat olyan gazdasági tevékenységet, amely  

- tisztességtelen piaci magatartásnak minősül, 

- a korlátozás tilalmáról szóló törvénybe ütközik, 

- ellentétes a fenntartó érdekeivel és az általa képviselt értékekkel. 

 

II.9.1. A főiskola költségvetése 

 

(1) A főiskola költségvetésének keretei között önállóan gazdálkodik. 

 

(2) A főiskola bevételei a fenntartó által biztosított pénzeszköz, vállalkozási tevékenységből származó 
bevétel és az egyéb bevételek. 

 

(3) A főiskola költségei, kiadásai lehetnek az alaptevékenységhez kapcsolódó közvetlen és közvetett 
költségek, a vállalkozási tevékenység közvetlen és közvetett költsége és az egyéb kiadások. 

 

(4) A főiskola bevételeit és kiadásait a számviteli előírások szerint tartja nyilván.  

 

(5) A főiskola költségvetését a Gazdasági Hivatal készíti elő és terjeszti a Szenátus elé. A költségvetést 
úgy kell elkészíteni, hogy a rendelkezésre álló keretek támogassák a főiskola kutatás-fejlesztési 
stratégiájában foglalt tudományos célokat, a tudományos célokra rendelkezésre álló keretet 
felhasználási lehetőségeit. 

 

(6) A költségvetés elkészítéséért a gazdasági vezető a felelős. 

 

(7) A főiskola költségvetését a Szenátus fogadja el (Nftv 12.§ ed) pont). 
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(8) A főiskola költségvetését, valamint ezek módosítását a szenátus döntésétől számított tizenöt 
napon belül megküldi a fenntartónak. Ha a felsőoktatási intézmény a költségvetésétől eltérő döntést 
kíván hozni, azt előzetesen meg kell küldenie a fenntartónak. A fenntartó a szenátus által hozott 
egyéb döntések megküldését is kérheti. (Nftv 73.§ (3) cc) pont és 74.§ (3) bek). 

 

(9) A fenntartó a felsőoktatási intézmény költségvetésével, a költségvetés végrehajtásának 
ütemtervével kapcsolatos észrevételeit a megküldéstől számított harminc napon belül közölheti a 
főiskolával. Ez a határidő egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható. Ha a 
fenntartó a főiskola költségvetésével nem ért egyet - megfelelő határidő tűzésével - visszaküldi azt a 
felsőoktatási intézménynek, kezdeményezve annak átdolgozását. (Nftv 74.§ (4) bek). 

 

(10). A Fenntartó által el nem fogadott költségvetést a fenntartó által javasolt módosítások 
átvezetése után a Szenátus elé kell terjeszteni. A módosítások átvezetéséért a gazdasági vezető a 
felelős. 

 

(11) Abban az esetben, ha a főiskola a naptári év megkezdésekor nem rendelkezik a fenntartó által 
elfogadott költségvetéssel, úgy havonta kiadásait az előző költségvetési év bevételeinek 1/12 részéig 
fedezheti. 

 

(12) A főiskolán centralizált gazdálkodás folyik, a főiskola költségvetésének végrehajtásáért, a keretek 
betartásáért a rektor és a gazdasági vezető együttesen felelősek. 

 

(13) A költségvetés főősszegének módosításához a Szenátus támogató határozata és a fenntartó 
engedélye szükséges. 

 

(14) A költségvetésen belüli, főösszeget nem érintő átcsoportosítás a fenntartó tájékoztatása mellett 
a rektor és a gazdasági vezető megegyező döntése alapján lehetséges. 

 

II.9.2. Kötelezettségvállalás rendje 

 

(1) A főiskola nevében kötelezettséget a rektor vállalhat. 

 

(2) A rektornak a kötelezettségvállalás előtt információt kell kérnie a gazdasági vezetőtől a 
kötelezettségvállalás összegének rendelkezésre állásáról. 

 

(3) A költségvetés főösszegét megváltoztató kötelezettségvállalás csak a főösszeg módosítását 
követően lehetséges. 

 

(4) A főiskola kötelezettségvállalásait írásba foglalja, a kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó 
dokumentációt a Gazdasági Hivatal őrzi. 
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(4) A főiskola olyan kötelezettségeiért, amelyek teljesítéséhez vagyona nem elégséges, a fenntartó 
kezesként felel.  

 

(9) Ha a főiskola jogutód nélkül szűnik meg, jogai és kötelezettségei a fenntartóra szállnak. 

 

II.9.3. Hallgatói díjak és tartozások kezelése 

 

(1) A hallgatói fizetési kötelezettségeket és befizetéseket az elektronikus tanulmányi rendszerben kell 
nyilvántartani. 

 

(2) A hallgatóknak teljeskörű tájékoztatást kell nyújtani a főiskolai szolgáltatások díjairól és a díjak 
befizetésének módjáról. 

 

(3) A hallgatói kötelezettségeket és befizetéseket az elektronikus tanulmányi rendszerben a 
Tanulmányi Osztály és a gazdasági Hivatal együttesen kezelik. 

 

(4) A hallgató jogviszonyához kapcsolódó pénzügyi kötelezettségeivel kapcsolatos kérdésekben a 
Tanulmányi Osztályhoz fordulhat. 

 

(5) A hallgatói tartozásokat a Gazdasági Hivatal kezeli. 

 

(6) A hallgató pénzügyi kötelezettségeivel kapcsolatos kérelmeit és panaszait elsőfokon a 
Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottsága bírálja el. 
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III. kötet 
Foglalkoztatási követelményrendszer 

 

III.1. Az egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos általános követelmények 
 
III.1.1. A főiskola munkaviszonyban és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott 
munkatársa csak olyan személy lehet, aki az életét a Bibliában vázolt elvek szerint éli, a Golgota 
Keresztény Gyülekezet hitelveit megtartja. 

 

III.1.2. Az alkalmazás feltétele, hogy az alkalmazott büntetlen előéletű legyen, ne álljon a tevékenység 
folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, és rendelkezzen az előírt végzettséggel és 
szakképzettséggel (Nftv 24.§ (5) bek). Előbbiről hatósági bizonyítványt, utóbbiról a végzettséget és a 
szakképzettséget igazoló dokumentumokat kell bemutatnia az alkalmazni kívánt személynek (Nftv 
24/A.§ (1)-(3) bekezdés). 

 

III.1.3. A főiskola az alkalmazás során megismert, az intézmény rendeltetésszerű működéséhez, a 
képzés és kutatás megszervezéséhez, a munkáltatói jogok gyakorlásához, illetve az oktatók, kutatók, 
további munkavállalók jogainak gyakorlásához és kötelezettségeik teljesítéséhez, a jogszabályokban 
meghatározott nyilvántartások vezetéséhez szükséges adatokról a jogszabályi előírásoknak megfelelő 
nyilvántartást vezet és adatot szolgáltat (Nftv 18.§ és 24/A§ (3) bek). 

 

III.2. Oktatókkal és kutatókkal szembeni követelmények 

 

III.2.1. A főiskolában az oktatással összefüggő feladatokat oktatói és tanári munkakörökben 
foglalkoztatottak látják el. Az önálló kutatói feladatok ellátására tudományos kutatói munkakör 
létesíthető.  A felsőoktatási intézmény működésével összefüggő feladatok ellátására egyéb munkakör 
is létesíthető. 
A főiskola munkaviszonyban és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott 
oktatóira és kutatóira (továbbiakban: oktató és kutató) az Nftv.-ben, a főiskola alapító okiratában, 
SZMSZ-ében meghatározott előírások érvényesek, azzal, hogy az alkalmazottak foglalkoztatására a 
munka törvénykönyvét az Nftv-ben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. (Nftv 24. §) 

 

III.2.2. A főiskola oktatója és kutatója csak olyan személy lehet, aki az életét a Bibliában vázolt elvek 
szerint éli, a Golgota Keresztény Gyülekezet hitelveit megtartja és legalább két olyan ajánlással 
rendelkezik, amelyet a Calvary Chapel, vagy a Golgota Keresztény Gyülekezet lelkipásztora adott ki. 

 

III.2.3. A főiskola oktatója és kutatója külföldi állampolgárságú és anyanyelvű személy is lehet. 
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III.2.4. A főiskola oktatói és kutatói felett a munkáltatói jogokat a rektor gyakorolja. 

 

III.2.5. A főiskola oktatóit és kutatóit a Szenátus támogató határozata és a fenntartó egyetértése 
mellett a rektor nevezi ki határozatlan időre. 

 

III.2.6. Az oktatói és kutatói megbízás megszűnik a rá irányadóan alkalmazandó jogszabályok alapján. 

Az alkalmazás megszűnésével – a főiskolai tanári cím kivételével - megszűnik a munkaköri cím 
használatának a joga (Nftv 27.§ (4) bek). 

 

III.2.7. Az oktatói munkakörben való foglalkoztatáshoz legalább mesterfokozat szükséges (Nftv 25.§ 
(1) bek). 

 

III.2.8. A főiskola az oktatói munkakörökkel kapcsolatban az alábbi követelményeket határozza meg: 

a) gyakorlatvezető oktató 

- elvégezte a Calvary Chapel mozgalom Biblia alapú képzését és kiemelkedő 
tanulmányi eredménye alapján (legalább jó minősítésű oklevél) a 
tanszékvezető alkalmasnak talál a feladatra, vagy a gyülekezetben végzett 
oktatói, tanítói szolgálata alapján a rektor alkalmasnak talál a feladatra, 

- az oktatott ismeretkörben igazolt szakmai gyakorlattal rendelkezik. 

b) mesteroktató 

- teljesíti a gyakorlatvezető oktatói kinevezés feltételeit, 
- mesterfokozattal rendelkezik, 
- legalább tízéves szakmai-gyakorlati munkatapasztalata van. 

c) tanársegéd 

- aki elvégezte a Calvary Chapel mozgalom Biblia alapú képzését és 
kiemelkedő tanulmányi eredménye alapján (legalább jó minősítésű 
oklevél) a tanszékvezető alkalmasnak talál a feladatra, vagy a 
gyülekezetben végzett oktatói, tanítói szolgálata alapján a rektor 
alkalmasnak talál a feladatra, 

- alkalmas az oktatói, kutatatói munka végzésére megfelelő irányítás 
mellett, 

- a képességei alapján a későbbiekben adjunktusi feladatok teljesítésére 
alkalmas lehet, 

- megkezdte a doktori képzést. 

d) adjunktus 

- aki teljesítette a tanársegédi kinevezés feltételeit és legalább 3 éve a 
Calvary Chapel mozgalom Biblia alapú képzésében oktat, vagy a 
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mozgalomhoz tartozó egyházban legalább 3 éve fejt ki oktatói, tanítói 
tevékenységet. 

- képes idegen nyelven előadást tartani, gyakorlatot vezetni, 
- önálló tudományos és oktatói tevékenységre alkalmas, 
- képességei alapján a későbbiekben docensi feladatok teljesítésére 

alkalmas lehet, 
- rendelkezik tudományos fokozattal. 

e) főiskolai docens 

- aki teljesítette az adjunktusi kinevezés feltételeit és legalább 5 éve a 
Calvary Chapel mozgalom Biblia alapú képzésében oktat, vagy a 
mozgalomhoz tartozó egyházban legalább 5 éve fejt ki oktatói, tanítói 
tevékenységet, 

- alkalmas vezetői feladatok ellátására, 
- alkalmas a tudományos, kutatói és oktatói munka irányítására, 
- jelentős szakmai gyakorlata van hazai és külföldi konferenciákon tartott 

előadások terén, 
- szakterületének alapos ismerője, 
- részt vesz a szakmai és egyházi közéletben, 
- képességei alapján a későbbiekben főiskolai tanári feladatok teljesítésére 

alkalmas lehet. 

f) főiskolai tanár 

- aki teljesítette a docensi kinevezés feltételeit, 
- legalább 8 éve Calvary Chapel mozgalom Biblia alapú képzésében oktat, 

vagy a mozgalomhoz tartozó egyházban legalább 8 éve fejt ki oktatói, 
tanítói tevékenységet, 

- széleskörű tapasztalattal rendelkezik egyházi, tanítói területeken, 
- jó kapcsolatokkal rendelkezik hazai és külföldi egyházakkal, 
- szakterületének átfogó ismeretével rendelkezik, 
- publikációi, szakirodalmi tevékenysége jelentős, 
- a Szenátus támogatja főiskolai tanári felterjesztését és pályázata alapján 

megkapja főiskola tanári kinevezését. 

 

III.2.9. A főiskolában létesíthető kutatói munkakörökben alkalmazottakkal szembeni követelmények: 

a) tudományos segédmunkatárs, 

- elvégezte a Calvary Chapel mozgalom Biblia alapú képzését vagy a 
gyülekezetben végzett oktatói, tanítói szolgálata alapján a rektor alkalmasnak 
talál a feladatra, 

- alkalmas a főiskola tudományos tevékenységének szakmai és adminisztratív 
támogatására. 

b) tudományos munkatárs, 
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- elvégezte a Calvary Chapel mozgalom Biblia alapú képzését vagy a 
gyülekezetben végzett oktatói, tanítói szolgálata alapján a rektor alkalmasnak 
talál a feladatra, 

- alkalmas a főiskola tudományos diákköri tevékenységében való aktív 
részvételre, 

- kutatási tevékenységének eredményeit képes idegen nyelven publikálni. 

c) tudományos főmunkatárs, 

- teljesíti a tudományos munkatárssal szembeni elvárásokat, 
- tudományos tevékenysége jelentősen hozzájárul a főiskola tudományos 

eredményeinek erősítéséhez, 
- alkalmas új disszeminációs módszerek alkalmazására. 

d) tudományos tanácsadó, 

- teljesíti a tudományos főmunkatárssal szembeni elvárásokat, 
- képes kiemelt kutatási projektek vezetésére. 

e) kutatóprofesszor 

- a fenntartó által ajánlott, a rektor által a feladat elvégzésére meghívott, a 
Calvary Chapel mozgalomban elismert elméleti szakember. 

 

III.2.10. Az oktató és a kutató a főiskola működési feltételei meglétének mérlegelése során egy 
felsőoktatási intézményben vehető figyelembe. Az oktatónak és a kutatónak a 3. számú melléklet 
szerinti nyilatkozat alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a főiskola működési feltételeinek mérlegelése 
során tevékenysége figyelembe vehető-e. Az oktató/kutató nyilatkozatát a 4. melléklet szerinti 
nyilatkozat kitöltésével és főiskolára történő leadásával vonhatja vissza. 

 

III.2.11. A szenátus az óraadó oktatónak, ha 

a) rendelkezik doktori fokozattal: magántanári, 
b) országosan elismert szaktekintély: címzetes egyetemi vagy főiskolai docens, illetve címzetes 

egyetemi vagy főiskolai tanár, 
c) kiemelkedő gyakorlati oktató munkát végez: mesteroktatói 

címet adományozhat. (Nftv 32.§ (2) bek). 

 

III.2.12. A főiskola oktatóinak jogai: 

- emberi méltóságát és személyes jogait tiszteletben tartsák, 

- tudományos tevékenységet folytathasson, 

- részt vehessen a tanterv kialakításában, 

- hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, 
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- a tanári kar együttműködésével jogainak érvényt szerezzen, 

- kutató tevékenységet végezhessen. 

 

III.2.13. A főiskola oktatóinak kötelességei: 

- az ismereteket a legjobb tudása és képessége szerint, tárgyilagosan és többoldalúan 
közvetítse,  

- oktató tevékenysége során figyelembe vegye a hallgató egyéni képességét, tehetségét, 
fogyatékosságát,  

- a hallgatókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, kérdéseikre érdemi 
választ adjon,  

- a hallgató emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, 

- Bibliában vázolt elvek szerint éljen,  

- Golgota Keresztény Gyülekezet hitelveit megtartsa, 

- Gyülekezeti, főiskolai szabályokat betartsa,  

- oktatói tevékenységét az alábbiak szerint lássa el: 

o gyakorlatvezető tanérként heti 18, 

o tanársegédként, adjunktusként, mesteroktatóként heti 12, 

o főiskolai docensként heti 10, 

o főiskolai tanárként heti 8 óra, a hallgatók felkészítését szolgáló előadás, szeminárium, 
gyakorlat, konzultáció megtartása. 
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III.3. Az oktatók és más alkalmazottak intézményi döntések ellen benyújtható jogorvoslati 
kérelmek elbírálási rendje 

 

III.3.1. Az oktatók, kutatók és a más beosztású munkavállalók az SZMSZ-ben, illetve más főiskolai 
szabályzatban meghatározott kérdésekben, illetve egyéni ügyeikben hozott döntések, intézkedések, 
illetve ezek elmulasztása ellen (a továbbiakban: döntés) - a közléstől, ennek hiányában a tudomásra 
jutástól számított 15 napon belül - jogorvoslattal élhetnek. 

 

III.3.2. A főiskolán az oktatói és más alkalmazotti ügyekben első fokon a rektor, etikai ügyekben az 
Etikai Bizottság jár el. A rektori döntés ellen jogorvoslati kérelem a fenntartóhoz, az etikai bizottsági 
döntés elleni jogorvoslati kérelem a Szenátus felé nyújtható be. 

 

III.3.3. A fenntartó a benyújtott kérelmekkel kapcsolatos másodfokú eljárás lefolytatásához saját 
eljárásrendje szerinti bizottságot jelöl ki. 

 

III.3.4. Az elbíráló szervek eljárására a Hallgatói jogorvoslati Bizottság szabályait megfelelően kell 
alkalmazni. 

 

III.4. Az oktatók, tudományos kutatók és más alkalmazottak teljesítményére vonatkozó 
követelményrendszer 

 

III.4.1. Az oktatók, tudományos kutatók és más alkalmazottak teljesítményére vonatkozó 
követelményrendszert a fenntartó útmutatása alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója határozza 
meg. 

 

III.4.2. A teljesítménykövetelményeket a munkavállaló munkaköri leírása, munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyban foglalkoztatott esetében a megbízási szerződés tartalmazza. 

 

III.4.3. A munkáltatói jogkör gyakorlója a munkaköri leírásban foglalt feladatok teljesítésének 
minősítéséről a munkavállalót az éves teljesítményértékelés alkalmával szóban tájékoztatja. 

 

III.4.4. A minőség és teljesítmény alapján differenciáló jövedelemelosztás elveit a fenntartó szabályai 
alapján kell meghatározni és alkalmazni. 

 



50 
 

III.4.5. A munkaköri leírásban / megbízási szerződésben foglaltak nem teljesítése esetén a 
munkáltatói jogkör gyakorlója a munkavállalóval / megbízottal történő egyeztető beszélgetés után 
saját hatáskörben dönt.  

 

III.5. Az oktatók, kutatók részvétele a felsőoktatási intézmény döntéshozatali eljárásában 

 

III.5.1. Az oktatók, kutatók a főiskola döntéshozatali eljárásában a szervezeti és működési rendben 
foglaltak szerint vesznek részt. 

 

III.5.2. Az oktatók, kutatók előterjesztést intézhetnek a főiskola szenátusához, az Oktatói és vezetői 
tanácshoz és a főiskola bizottságaihoz. 
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Mellékletek  
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1. sz. melléklet A főiskola organogramja 

 
  

Fenntartó

Szenátus

Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottsága

Kreditátviteli Bizottság

Minőségbiztosítási Bizottság

Etikai Bizottság

Hallgatói Jogorvosolati Bizottság

rektor

Oktatói és vezetői tanács

Rektori Hivatal

Tanulmányi Hivatal

tanszékek Egyháztörténeti, Teológiai és Szentírás 
Tanszék

Kollégium

Könyvtár

gazdasági 
vezető Gazdasági Hivatal
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2. számú melléklet A főiskola minőségbiztosítási kézikönyve 
 
 

Minőségbiztosítási kézikönyv 
 
 

 

I. A főiskola küldetésnyilatkozata 
 

„Tegyetek tanítványokká minden népeket”(Máté 28:19) 
 
A Főiskola az oktatási és nevelési célkitűzéseinek meghatározásakor minden területen alapvető 
fontosságúnak tartja a Biblia-alapú, Krisztus-központú és gyakorlatorientált szemléletet, amely a 
hallgatóknak a színvonalas ismeretszerzés mellett az egyéni hitéletben való növekedést és a 
gyümölcsöző közösségi szolgálatot is biztosíthatja. 
 
1.) Bibliai alap 
 
A főiskola elsődleges fontosságú küldetése, hogy mindenki számára elérhetővé és ismerhetővé tegye 
a teljes Szentírást. Mivel Jézus azt mondta: „tegyetek tanítványokká minden népeket”, a Főiskola 
küldetésének fontos része a tanítványság. A Golgota Keresztény Gyülekezet által alapított Golgota 
Teológiai Főiskola (korábban Európai Bibliaiskola, idegen nevén: CCBCE) egy egyedülálló képzési 
szolgálat, amelyet Isten arra hívott el, hogy a legkülönbözőbb nemzetek képviselőit tanítványozza és 
készítse fel Krisztus szolgálatára. Ezért az oktatás angol és magyar nyelven folyik és vágyunk az, hogy 
minél több nemzet diákja ismerje meg még jobban és szeresse meg Jézust, és az Ő csodálatos 
kegyelmét, éspedig Isten teljes igéjének tanítása által. 
 
2.) Krisztus-központúság 
 
Mint ahogyan a keresztény életünk középpontjában is Jézus áll, így a főiskola tantervének 
kialakításánál, az oktatók és a hallgatók alkalmasságánál elengedhetetlenül fontos szempont a 
Krisztus- központú szemlélet és életvitel. A főiskola mindent elkövet azért, hogy a hallgatóknak mind 
a magánéletében, mind a szolgálatában Jézus Krisztus legyen a középpont, és a kőszikla, amelyre 
építkezhetnek. (Máté 7:25) 
 
3.) Gyakorlat-orientáltság 
 
A főiskola az elméleti tudás mellett lehetőséget biztosít a megszerzett tudás gyakorlati 
hasznosítására. Ennek a célnak a megvalósításához négyféle szolgálattípus is elérhető a hallgatók 
számára: főiskolán belüli szolgálat, missziós utak, hétvégi evangelizáció, egyhetes evangelizáció. 
 
4. ) Hitvallás megőrzése 
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A főiskola és az alapító egyház a kereszténységen belül a protestáns hagyományokat és az 
evangéliumi lelkiséget képviseli. Fontos küldetésének tartja a főiskola a niceai-konstantinápolyi 
hitvallásnak, mint a keresztény hit alapvető összefoglalásának, értékeinek megőrzését. 
 
5.) Nevelő, értékközvetítő szerep 
 
A Biblia segítségével a keresztény erkölcsi tanítások közvetítése, melynek minél szélesebb körben 
történő befogadása hitünk és meggyőződésünk szerint élhetőbb és szerethetőbb környezetet, 
emberi kapcsolatokat eredményeznek. Nagy hangsúlyt helyez a főiskola ezek alapján a kegyelem, a 
szeretet, a szolgálat, a munka, és a család fontosságának kiemelésére. 
 
6.) Elmélyülés a hittudományban 
 
A minél magasabb szintű képzés biztosításához elengedhetetlenül fontos a tudományos munka, 
melynek az oktatás színvonalának megőrzése mellett fontos hitvédelmi szerepe is van. A 
hallgatóknak a tananyag megismerése mellett lehetőséget biztosít a főiskola a tudományos kutatói 
munkára is. Mindezek alapján a Főiskola az általa képzett teológusokat az alábbi szolgálati 
területekre készíti fel: 
- Tanítás 
- Tanítványozás 
- Biblia-tanulmányozás 
- Evangelizáció 
- Szolgálatvezetés 
- Gyülekezet plántálás 
- Gyülekezet vezetés, pásztorolás 
- Missziós munka 
- Krisztus üzenetének közvetítése, hozzásegítés a megtéréshez. 
 

II. A főiskola kutatás-fejlesztési stratégiája 
 
II.1. Célja, célkitűzései 
 
A stratégia alapvető célja, összhangban az alapító okiratban foglaltakkal, hogy az alapító egyház által 
képviselt Biblia-alapú értékeket tiszteletben tartva, ápolva a protestáns hagyományokat biztosítsa a 
hitéleti képzés erkölcsi és tudományos feltételeit. 
A Stratégia célkitűzései: 
- az oktatók további képzésekben történő részvételének segítése (pl.:PhD-tanulmányok ), 
- szakirányú továbbképzések indítása (Bibliaalapú lelkigondozás; Biblikumok) 
- konferenciák szervezése. (lehetőség szerint nemzetközi konferenciák, külföldi előadókkal), 
- pályázatfigyelés és pályázatírás intézményi szintű koordinálása és irányítása, 
- tehetséggondozás és Tudományos Diákkör működtetése, 
- az Intézmény szakkönyvtárának további bővítése, 
- a teológusi tevékenység elméletének és gyakorlatának tudományos vizsgálata, tanulmányozása és 
fejlesztése, 
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- rendszeresen megjelenő tudományos folyóirat létrehozása, 
- a képzéshez szükséges jegyzetek, tankönyvek színvonalának ellenőrzése, újabbak készítése, 
publikálása, 
- informatikai rendszerek fejlesztése, 
- humánerőforrás fejlesztése. 
 
II.2. A tudományos kutatómunka főbb irányai 
 
A tudományos kutatómunka főbb irányai: 
- a bibliai antropológia, 
- a bibliai hermeneutika, 
- a bibliai kortörténet és régészet, 
- a bibliai alapú lelkigondozás-tan, 
- egyháztörténelem, 
- missziótörténelem, 
- apológia, 
- teológia, 
- vallásfilozófia. 
 
II.3. A tudományos kutatómunka területei 
 
A tudományos kutatómunka területei: 
- a f szervezeti egységeiben folytatott egyéni és kollektív kutatás, 
- a tudományos eredmények közzététele, 
- tudományos pályázatokon való részvétel, 
- tudományos tanácskozásokon, konferenciákon való részvétel, 
- részvétel a tudományos eredmények elbírálásában, 
- részvétel a tehetséggondozásban; részvétel a tudományszervezési tevékenységben, 
- részvétel a tudományos eredmények népszerűsítésében. 
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II.4. A tudományos kutatómunka infrastrukturális feltételei 
 
II.4.1. Könyvtár 
A szakkönyvtárakban jelenleg 7.500 kötet található. A könyvtárállomány legnagyobb részét teológiai 
szakkönyvek (2.170 db) és kommentárok (1.530 db) teszik ki. A könyvek elsősorban magyar és angol 
nyelvűek. 
 
1.) Student Library (Tanulói könyvtár): 
- olvasóterem, 
- számítógépes labor (8-10 gép áll rendelkezésre), 
- kölcsönözhető könyvek, 
- audio, video anyagok találhatóak itt, illetve kézikönyvtárként is működik. 
 
2) Historical Library (Történelmi könyvtár): 
- régiségek (csak könyvtáros jelenlétében használhatóak, nem kölcsönözhetőek), 
- fantáziaregények, 
- keresztény fantáziaregények, 
- életrajzok, 
- útikalauzok stb., valamint számítógépek 
 

II.4.2. Internet 
A világháló egyfelől segítséget nyújt a tudományos kutatásban, másfelől pedig lehetőséget biztosít a 
tudományos eredmények publikálására. A főiskola lehetőséget és hozzáférést biztosít a 
szakkönyvtárakban és a közösségi termekben található asztali számítógépeken az internethez való 
hozzáférésre. Ezen kívül a saját, hordozható számítógéppel rendelkező hallgatók és oktatók számára 
a főiskola egész területén elérhető wifi hozzáférés biztosított. 
A tudományos eredmények publikálására a főiskola honlapján nyílik lehetőség. 
 
II.4.3. Egyéb lehetőségek 
A konferenciákat és szakmai rendezvények hang- és képrögzítése a főiskola saját stúdiójából 
megoldott. Amennyiben igény van rá, a konferenciák és előadások anyagai CD-n és DVD-n elérhetők. 
Jelentősebb szakmai rendezvények kép és hanganyagát a honlapon keresztül a világ bármely 
pontjáról „élő közvetítéssel” figyelemmel lehet kísérni. 
 
II.5. Tehetséggondozás 
 
A főiskola számára rendkívül fontos, hogy a kiemelkedő képességű hallgatók számára megteremtse a 
szakmai fejlődés lehetőségét. A hallgatók munkáinak publikálására, tudományos munkájuk 
elősegítésére és összehangolására a Tudományos Diákkörben nyílik lehetőségük. 
Tudományos Diákkör szerepe, feladatai: 
- a főiskola hallgatóinak tehetséggondozása, 
- tehetséges hallgatók támogatása, ösztönzése, 
- fogyatékkal élő hallgatók segítése, 
- hallgatók korrepetálása, 
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- a tehetséges hallgatók munkáinak publikálása intézményi kiadványokban, 
- a tehetséges hallgatóknak lehetőséget biztosít a Főiskola által szervezett konferenciákon történő 
előadások megtartására, 
- egyes területekre koncentrálva tanulócsoportokat hoz létre, 
- felkészíti a tehetséges hallgatókat a jövőbeli, esetleges oktatói munkára, 
 
II.6. Pályázatok 
 
Az intézmény pályázati tevékenységének alapelvei: 
- a pályázók számára esélyegyenlőség biztosítása, 
- a projekttervekben résztvevők közötti együttműködés, 
- szellemi alkotómunka szabadságának biztosítása, 
- teljesítményorientáltság a projekt forrásainak felhasználásánál. 
 
II.7. Tudományos rendezvények 
 
- A főiskola által szervezett konferenciák, 
- a Tudományos Diákkör által szervezett konferenciák 
- meghívott hazai előadók előadásai 
- meghívott külföldi előadók előadásai 
- együttműködő intézményekkel közösen megtartott szakmai rendezvények, konferenciák. 
 

II.8. Hazai és nemzetközi tudományos együttműködés 
 
Hazai együttműködés: 
A hazai tudományos együttműködés célja a Magyar Evangéliumi Alianszhoz tartozó egyházakkal és a 
Biblia-alapú értékeket tiszteletben tartó, a protestáns hagyományokat biztosító, hitéleti képzést 
folytató intézményekkel, kutatást végző szervezetekkel együttműködve közös tudományos és 
kutatási tevékenység végzése. 
Nemzetközi együttműködés: 
A Főiskola szoros kapcsolatban áll a Calvary Chapel mozgalommal, melynek a fenntartó egyház is 
tagja. Ennek a kapcsolatnak és együttműködésnek az eredménye, hogy a Calvary Chapel mozgalom 
által Európában és Amerikában számos helyen alapított és fenntartott oktatási intézményekkel 
közösen tudományos és kutatási tevékenységet végezzen a főiskola. Az együttműködés legfőbb 
területei: 
- hallgatócsere, 
- oktatócsere, 
- közös konferenciák szervezése, 
- együttműködő intézmény konferenciáján való részvétel. 
 
II.9. Tudományos művek kiadása 
 
- Főiskolai kiadványok megjelentetése. 
- Rendszeresen megjelenő tudományos folyóirat jövőbeni létrehozása. 
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- Tudományos művek kiadásának anyagi támogatása. 
 
II.10. Kutatási tevékenység folytatásának támogatási feltételei 
 
A kutatási tevékenység anyagi feltételeit a főiskola költségvetésében biztosítja. A főiskola anyagi 
keretet biztosít mind a kutatási tevékenységhez, mint pedig a publikáláshoz.  
 
II.11. Tudományos eredmények hasznosítása 
 
A tudományos eredmények hasznosításának elsődleges célja, hogy beépülve az oktatásba, annak 
színvonalának emelésével hozzájáruljon a képzés folyamatos fejlesztéséhez és mind a hallgatók, mind 
pedig harmadik személyek által elérhetővé váljanak. 
A tudományos eredmények hasznosításának módja: 
- az oktatók anyagainak megismertetése a hallgatókkal, 
- külföldi és hazai konferenciák anyagának továbbadása a hallgatóknak, 
- a saját és az együttműködő intézményekkel folytatott kutatások eredményeinek megismertetése a 
hallgatókkal, 
- a tudományos eredmények népszerűsítése. 
 
 

III. A minőségbiztosítás standardjai és irányelvei 

 

III.1. Minőségbiztosítási politika (ESG 1.1) 
 

(1) A főiskola alapvető célkitűzése a Biblia oktatása és a Niceai-Konstantinápolyi hitvallás, mint a 
keresztény hit alapvető összefoglalásának, értékeinek megőrzése. Ez csak akkor érhető el, ha 
oktatási, szakmai tevékenységét a bibliai alapokon szervezi, az oktatók és a hallgatók 
alkalmasságának kiválasztásánál, a képzési program meghatározásánál a Krisztus-központúság 
vezérli. 

 

(2) A főiskola oktatási-nevelési tevékenységében a Biblia segítségével a keresztény erkölcsi 
tanításokat közvetíti, melynek minél szélesebb körben történő befogadása hitünk és 
meggyőzősédünk szerint élhetőbb és szerethetőbb környezetet, emberi kapcsolatokat 
eredményeznek.  

 

(3) A célkitűzések megvalósítása érdekében olyan eredményes minőségirányítási rendszert kívánunk 
működtetni, ami folyamatos fejlesztések és az oktató–nevelő–tudományos munka minőségének 
garantálása mellett a fenntartó gyülekezet megelégedését is szolgálja. 

 

(4) A főiskola tevékenységét a fenntartó hitéleti, szakmai elvárásai, szabályai, valamint a vonatkozó 
jogszabályok és ajánlások figyelembevételével végzi. 
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(5) A főiskola elvárja, hogy minden munkavállalója és hallatója legjobb tudásával felelősen járuljon 
hozzá az intézményi célok megvalósításához. 

 

III.2. A képzési program kialakítása és jóváhagyása (ESG 1.2) 
 

(1) A főiskola képzési programja a fenntartó által meghatározott képzési és kimeneti követelmények 
alapján kialakított program, ami a hallgatóknak akadémiai tudást és képességeket biztosít, amit a 
gyülekezeti támogató munkájuk során a gyakorlatban is alkalmazni tudnak. 

 

(2) A képzési programot a főiskola úgy alakítja ki, hogy az összhangban álljon a főiskola 
minőségpolitikai céljaival, átfogó képzési célokat tükrözzön és egyértelműen rögzítse az elvárt 
tanulási eredményeket.  

 

(3) A képzési programmal kapcsolatban a főiskola a fenntartóval és a gyülekezetekkel folyamatos 
párbeszédet folytat, mely párbeszédek biztosítják a külső szakértelmet és referenciapontokat. 

 

(4) A képzési programnak tartalmaznia kell a várható hallgatói terhelést és a releváns, jól illeszkedő 
gyakorlati lehetőségeket. 

 

(5) A főiskola képzési programját a Szenátus hagyja jóvá. 

 

III.3. Hallgatóközpontú tanulás, tanítás és értékelés (ESG 1.3) 
 

(1) a főiskola képzési programjának megvalósítása során a hallgatókat aktív szerepre ösztönzi a 
tanulási folyamat létrehozásában. A hallgatók értékelésében figyelembe kell venni ennek 
megvalósulását. 

 

(2) A tanulási, tanítási és értékelési folyamatban figyelembe kell venni a hallgatók és szükségleteik 
sokféleségét, és lehetőség szerint rugalmas tanulási útvonalakat kell lehetőség tenni számukra. 

 

(3) A képzési program megvalósítása során figyelembe kell venni a különböző tanítási módokat és 
azokat a tantárgyak jellegének és a hallgatók szükségleteinek megfelelően kell alkalmazni rugalmasan 
kezelt pedagógiai módszerekkel. 

 

(4) A pedagógiai módszereket és a képzési módokat rendszeresen értékelni kell  

 

(5) a Képzési program megvalósítása során a megfelelő oktatói irányítás mellett erősíteni kell a 
hallgatók tanulói öntudatát és elő kell segíteni a kölcsönös tisztelet megteremtését a tanuló és az 
oktató kapcsolatában. 
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(6) A képzési programmal kapcsolatos hallgatói panaszokat a hallgatók a tanszékvezetők részére 
nyújthatják be. 

 

III.4. A hallgatók felvétele, előrehaladása, tanulmányaik elismerése és a képesítés odaítélése (ESG 
1.4) 

 

(1) A teljes hallgatói életciklust lefedő, előzetesen meghatározott és közzétett szabályokat a főiskola 
minden munkavállalójának negatív és pozitív megkülönböztetéstől mentesen és következetesen kell 
alkalmaznia a főiskola minden hallgatójára. 

 

(2) A főiskola hallgatóinak meg kell kapniuk az előrehaladásukat biztosító megfelelő feltételeket és 
támogatásokat. 

 

(3) A hallgatók előrehaladásáról a Minőségbiztosítási Bizottság információt gyűjt, a gyűjtött 
információk alapján értékelést készít.  

 

(4) A hallgatók előrehaladásának támogatására korábbi tanulmányi idejüket és megszerzett 
ismereteiket a Kreditátviteli Bizottságnak pozitív és negatív megkülönböztetéstől mentesen, a 
kreditelismerésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kell elbírálnia. 

 

(5) A tanulmányok sikeres elvégzését a főiskolának a jogszabályoknak megfelelően kiadott oklevéllel 
kell elismernie és igazolnia. 

 

III.5. Oktatók (ESG 1.5) 
 

(1) A főiskola oktatóinak megfelelő kompetenciákkal kell rendelkezniük a képzési program 
megvalósításához. 

 

(2) A főiskola elsődleges felelősséget visel az oktatók minőségéért és a hatékony oktatói munkát 
támogató körülmények biztosításáért. 

 

(3) A főiskola támogatja az oktatók tudományos-hitéleti munkáját és szakmai fejlődését, valamint az 
oktatás és a kutatás közötti kapcsolat erősítését. 

 

(4) A főiskola támogatja az innovatív módszerek bevonását a tanítási folyamatba és a modern 
technológiák alkalmazását. 

 

III.6. Tanulástámogatás és hallgatói szolgáltatások (ESG 1.6) 
 

(1) A főiskolának hozzáférhető és a képzési programnak, valamint a hallgatók sokszínűségének 
megfelelő tanulástámogató és hallgatói szolgáltatásokat kell biztosítania. 
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(2) A hallgatói szolgáltatásokat nyújtó munkavállalóknak a szolgáltatások jellegéhez igazodó 
végzettséggel, szakképzettséggel kell rendelkezniük. 

 

(3) A hallgatói szolgáltatásokat a Szervezeti és Működési Szabályzat II.7. pontja szerint kell 
megszervezni. 

 

(4) A hallgatói szolgáltatások megszervezésével kapcsolatban a Hallgatói Önkormányzat előterjesztést 
nyújthat be az Oktatói és Vezetői Tanácshoz. 

 

(5) A hallgatói szolgáltatásokról minőségéről a Minőségbiztosítási Bizottságnak információkat kell 
gyűjtenie és azokat ki kell értékelnie. 

 

III.7. Információkezelés (ESG 1.7) 
 

(1) A minőségbiztosítási elvek gyakorlati megvalósulásának nyomon követésére a Minőségbiztosítási 
Bizottság adatokat, információkat gyűjt, felméréseket készít, amiknek eredményeit a főiskola beépíti 
fejlesztési programjába. 

 

(2) A gyűjtött adatokat, információkat a vonatkozó adatkezelési jogszabályoknak megfelelően kell 
kezelni. 

 

(3) A személyes adatokat tartalmazó adatgyűjtéseket csak a jogszabályokban rögzített módon lehet 
nyilvánosan megtekinthető elemzésekben felhasználni. 

 

(4) A II.8.3. pont szerinti eljárások keretében gyűjtött információk, adatok alapján készített 
kiértékelésnek valós képet kell nyújtania a vizsgálat tárgyára vonatkozóan. 
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III.8. Nyilvános információk (ESG 1.8) 
 

(1) A főiskola tevékenységéről, felvételi követelményeiről, a megszerezhető képesítésről, képzési 
programjáról szóló információk nyilvánosak. 

 

(2) A tanítási, tanulási, értékelési eljárásokat, a hallgatóknak kínált tanulási lehetőségeket a főiskola 
hallgatói és munkavállalói a belső információs rendszeren keresztül ismerhetik meg. 

 

(3) A Minőségbiztosítási Bizottság jelentéseit a Szenátus tagjaival meg kell ismertetni és a Rektori 
Hivatalban egy példányt el kell helyezni. 

 

(4) A főiskola minőségbiztosítási eljárásai során keletkezett felmérések és elemzések 
megismerhetőségét a fenntartó az üzleti titokra vonatkozó szabályok alapján korlátozhatja. 

 

III.9. A képzési programok folyamatos figyelemmel kísérése és rendszeres értékelése (ESG 1.9) 
 

(1) A képzési programot az abban foglalt célok megvalósulása és a főiskola minőségpolitikai céljainak 
érvényesülése érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni és évente át kell tekinteni. 

 

(2) A képzési program áttekintése során vizsgálni kell, hogy a kialakított tanulási környezet megfelelő 
és hatékony-e a hallgatók számára, és a program megfelel-e a fenntartó szakmai elvárásainak. 

 

(2) A fenntartó kezdeményezheti a képzési program időközi áttekintését is. 

 

(3) A képzési programmal kapcsolatos áttekintések eredményeit közölni kell a fenntartóval, a 
fenntartói véleményt csatolni kell a jelentéshez. 

 

III.10. Rendszeres külső minőségbiztosítás (ESG 1.10) 
 

(1) A főiskola belső minőségbiztosítási rendszerét a hatékony működés és az újabb fejlesztési irányok 
feltárása érdekében rendszeresen, a legalább az Nftv.-ben megjelölt időn belül felül kell vizsgáltatni 
külső, minőségbiztosítási tevékenységet végző szervezettel. 

 

(2) A külső minőségbiztosítást a felsőoktatásra vonatkozó jogszabályok és előírások szerint kell 
megszervezni és lefolytatni 

 

(3) A külső minőségbiztosítást végző szervezetet a fenntartó kéri fel és bízza meg. 

 

(4) A külső minőségbiztosítási szervezet által készített jelentést a Minőségbiztosítási Bizottság és a 
Szenátus napirendjére kell venni. 
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(5) A külső minőségbiztosítást csak olyan szervezet végezheti, amelynek tevékenysége megfelel a 
külső minőségbiztosítási tevékenység standarjainak és irányelveinek. 
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3. számú melléklet Oktatói/kutatói nyilatkozat 

 
A Golgota Teológiai Főiskola működési feltételeinek meglétének mérlegeléséhez adott nyilatkozat 

 

Alulírott ... (név) (születési név: ..., anyja születési neve: ..., születési hely és idő: ...) felhatalmazom 
a Golgota Teológiai Főiskola nevű, FI55471 intézményi azonosító számú felsőoktatási intézményt, 
hogy a működési feltételek mérlegelése során figyelembe vegyen. 

Tudomásul veszem, hogy nyilatkozatom megtételét követően, annak visszavonásáig 

- a fenti felsőoktatási intézménytől eltérő magyar felsőoktatási intézmény által kezdeményezett 
képzésindítási eljárás során, 

- a fenti felsőoktatási intézménytől eltérő magyar felsőoktatási intézmény létesítésére irányuló 
eljárás során, valamint 

- a fenti felsőoktatási intézménytől eltérő magyar felsőoktatási intézmény működési 
engedélyezése, felvehető maximális hallgatói létszámának megállapítása, valamint működési 
engedélyének felülvizsgálata során 

nem vehetnek figyelembe. 

Tudomásul veszem, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény előírásai szerint 
nyilatkozatom megtételét a megjelölt intézmény a felsőoktatási információs rendszer felé jelenti. 

Tudomásul veszem, hogy ha egyidejűleg több, egymásnak ellentmondó vagy a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénnyel ellentétes nyilatkozatot tettem, egyik 
nyilatkozatomat sem veszik figyelembe.  

 

Kelt: ……………………………………. 

 

………………………………………………………….. 

aláírás 
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4. számú melléklet Oktatói/kutatói nyilatkozat visszavonása 
 

Az intézmény működési feltételei meglétének mérlegeléséhez adott nyilatkozat visszavonása 

 

Alulírott .... (név) (születési név: ..., anyja születési neve: ..., születési hely és idő: ...) a Golgota 
Teológiai Főiskola nevű, FI55471 intézményi azonosító számú felsőoktatási intézmény részére a 
működési feltételek meglétének mérlegeléséhez adott nyilatkozatomat ... dátummal visszavonom. 

Tudomásul veszem, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény előírásai szerint 
nyilatkozatom megtételét a megjelölt intézmény a felsőoktatási információs rendszer felé jelenti. 

 

Kelt: ……………………………………. 

 

………………………………………………………….. 

aláírás 

 


