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I.

Általános rendelkezések
Az Egyetem jogállása
1. §

Az egyház által alapított és a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (a
továbbiakban: Ehtv.) 12. § (1) bekezdésében írt felhatalmazás alapján, a 11. § (4) bekezdésében
meghatározottak szerinti belső egyházi jogi személy, egyházi intézményként fenntartott, illetve
az MEE az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvényében írtak szerint működő
felsőoktatási intézmény. Az intézmény államilag elismert, amelyet a hatályos nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény rögzít.
Az Egyetem neve
2. §
(1)
(2)
(3)
(4)

Hivatalos név magyarul: Evangélikus Hittudományi Egyetem
Hivatalos név angolul: Lutheran Theological University
Hivatalos név németül: Evangelisch-Lutherische Theologische Universität
Rövidített név: EHE
II. Vezető testületek és személyek
Szenátus
3. §

(5) Az Evangélikus Hittudományi Egyetem (továbbiakban: EHE) vezetésének központi
feladatait a tíztagú Szenátus és a rektor látja el.
(6) A Szenátus tagjai
a) hivatalból:
i) a rektor,
ii) a rektorhelyettes,
iii)az EHE lelkésze,
iv) a három tanszékcsoport vezetője;
b) választás alapján:
i) az EHE 1-3 főállású oktatója, akiket az Oktatói Tanács választ négy évre úgy, hogy
az oktatói oldal összesen hat fős képviselettel rendelkezzen,
ii) a Hallgatói Önkormányzat két képviselője a Hallgatói Önkormányzat
Alapszabályzata alapján.
iii)A Doktorandusz Önkormányzat egy képviselője a DÖK Alapszabályzata alapján.
(7) A Szenátus titkára a főtitkár, aki a testület ülésein szavazati jog nélkül vesz részt, vezeti a
jegyzőkönyvet. A Szenátus üléseire tanácskozási joggal meghívhat más személyeket is állandó
vagy eseti jelleggel.
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(8) A Szenátus hatásköre:
a) megállapítja a Szenátus munkatervét;
b) elfogadja az EHE szabályzatait;
c) meghatározza az EHE képzési programját;
d) meghatározza az EHE oktatói-kutatói követelményeit;
e) a felsőoktatásról szóló törvénynek megfelelően megállapítja a tudományos kutatás
végzésének és irányításának, valamint a tudományos utánpótlás képzésének elveit, így
különösen az EHE kutatási stratégiáját és kutatási programját,
f) meghatározza az EHE fejlesztési tervét, programját,
g) meghatározza az EHE gazdálkodásának alapvető szabályait, és a rendelkezésre álló
pénzeszközök felhasználásának elveit;
h) megállapítja a Hallgatói Önkormányzat működéséhez biztosított költségkeretet,
i) a Hallgatói Önkormányzat jogszabályban rögzített egyetértési joga biztosításával
meghatározza az EHE szabályzatait, így különösen az EHE Szervezeti és Működési
Szabályzatát, Felvételi Szabályzatát, Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát, Doktori és
Habilitációs Szabályzatát és a Doktori Iskola Szabályzatát, a könyvtár vezetőjének
javaslata alapján meghatározza a könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát, a
Teológus Otthon Tanácsának előterjesztése alapján megtárgyalja és jóváhagyja az
Evangélikus Teológus Otthon Szervezeti és Működési Szabályzatát, a Hallgatói
Önkormányzat előterjesztése alapján megtárgyalja és jóváhagyja a Hallgatói
Önkormányzat Alapszabályát;
j) amennyiben arról jogszabály vagy az intézmény szabályzata másként nem rendelkezik,
megválasztja az EHE testületeinek, állandó bizottságainak tagjait;
k) testületeket, szervezeti egységeket hozhat létre, szüntethet meg, alakíthat át;
l) határoz új képzések, szakok indításáról, doktori iskola létesítéséről;
m) meghatározza a más intézményekkel való együttműködést, dönt együttműködési
megállapodás megkötéséről;
n) küldötteket delegál hazai és nemzetközi felsőoktatási és egyházi szervezetekbe;
o) megtárgyalja és elfogadja az EHE költségelőirányzatát és zárszámadását, s felterjeszti
azt a Magyarországi Evangélikus Egyház (továbbiakban: MEE) Országos
Presbitériumának;
p) megtárgyalja és jóváhagyja az EHE tevékenységéről az Országos Presbitériumnak
felterjesztendő beszámolót;
q) az Oktatói Tanács véleménye figyelembevételével megválasztja a rektort, s
megválasztását jóváhagyásra felterjeszti az Országos Presbitériumnak;
r) az Oktatói Tanács javaslata alapján elhatározza, hogy az egyes esetekben pályázat vagy
meghívás alapján kívánja betölteni az oktatói és vezetői munkaköröket,
s) az Oktatói Tanács javaslata alapján pályázat vagy meghívás útján megválasztja az EHE
egyetemi tanárait, valamint az egyetem lelkészét, és megválasztásukat jóváhagyásra
felterjeszti az Országos Presbitériumnak,
t) az Oktatói Tanács javaslata alapján pályázat vagy meghívás útján megválasztja a
szakfelelősöket, tanszék- és intézetvezetőket, a könyvtárvezetőt, valamint a szakkollégium
vezetőjét;
u) a rektor javaslatára megválasztja a rektorhelyettest és a főtitkárt;

3

SZMSZ / SzMR

2016

v) a Gazdasági Bizottság javaslata alapján megválasztja a gazdasági vezetőt és az
élelmezésvezetőt;
w) az Oktatói Tanács javaslata alapján megválasztja a docenseket, az adjunktusokat és a
tanársegédeket;
x) pályázatokat ír ki és bírál el;
y) egyetemi kitüntetéseket alapít és ilyeneket, valamint arany-, gyémánt-, vas-, és rubin
okleveleket adományoz; tiszteletbeli doktori (Dr. h.c.) címet ad, valamint Professor
Emeritus / Emerita (Prof. Em.), egyetemi magántanári és címzetes egyetemi oktatói
címeket ad az állami jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban meghatározott
módon;
z) másodfokon eljár a rektori döntések ellen benyújtott jogorvoslati kérelmek ügyében.
(9) A Szenátus választása alapján betöltött munkaköröket egyéb rendelkezés hiányában
legfeljebb hat évre szóló megbízással lehet ellátni.
(10) A Szenátus eljár továbbá minden ügyben, melyet jogszabály vagy az EHE szabályzatai a
hatáskörébe utalnak, továbbá véleményt nyilvánít vagy javaslatot tesz minden, az EHE-t érintő
és a fenntartó hatáskörébe tartozó ügyben.
(11) A Szenátus döntései ellen jogorvoslati kérelmet a MEE Országos Presbitériumához, ill. a
MEE törvényeiben meghatározott esetekben a MEE Bíróságához lehet benyújtani.
A Szenátus szervezeti és eljárási rendje
4. §
(1) A Szenátus üléseit a rektor hívja össze és elnököl, akadályoztatása esetén a rektorhelyettes.
(2) A Szenátus ülései nem nyilvánosak. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni, amely
tartalmazza az ülés helyét, idejét, az elnöklőnek valamint a jelenlevőknek nevét, a
kimentéseket, a tárgyalt kérdéseket és a hozott határozatokat.
(3) A Szenátus ülése határozatképes, ha a tagok kétharmada jelen van. Határozatait
szótöbbséggel hozza. A testület titkosan szavaz személyi döntések esetében, illetve, ha a
tagok bármelyike azt kéri.
(4) Tagjai egyharmadának írásban előterjesztett és megindokolt kérésére a Szenátus ülését a
kért napirenddel soron kívül, 15 napon belüli időpontra össze kell hívni.
Az Oktatói Tanács
5. §
(1) Az Oktatói Tanács (a továbbiakban: OT) az EHE döntéselőkészítő és közvetlen irányító
testülete, amely az intézményre vonatkozó jogszabályokban, valamint az EHE
szabályzataiban meghatározott feladatokat látja el. Döntési, véleményezési s javaslattevő
jogosítványa van minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály, illetve az intézményi
szabályzatok nem utalnak más hatáskörbe.
(2) Az OT elnöke a rektorhelyettes, a jegyzői feladatokat a főtitkár látja el.
(3) Öt főállású oktató írásban előterjesztett és megindokolt kérésére az OT ülését a kért
napirenddel soron kívül, 15 napon belüli időpontra össze kell hívni.
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(4) Az OT tagjai:
a) Szavazati joggal:
i) Az EHE főállású oktatói, kutatói, tanárai.
ii) Az EHE-vel hallgatói jogviszonyban álló doktoranduszok egy választott
képviselője,
b) Tanácskozási joggal:
i) főtitkár
ii) eseti jelleggel, meghívás alapján az EHE nem főállású oktatói, a Professor Emeritus
/ Emerita címmel rendelkező nyugdíjas egyetemi tanárai, egyetemi magántanárai és
címzetes egyetemi oktatói, valamint a kihelyezett tagozatok előadói is.
(5) Az OT az EHE szabályzatai alapján – egyéb rendelkezés hiányában négy évre – tagokat
választ az egyetem testületeibe és bizottságaiba, így különösen
a) a Szenátusba,
b) a Tanulmányi Tanácsba,
c) a Teológus Otthon Tanácsába,
d) a Gazdasági Bizottságba,
e) a Könyvtárbizottságba,
f) a Kreditátviteli Bizottságba,
g) a Fegyelmi Tanácsba,
(6) Megválasztja a tanszékvezetőket, a tanszékcsoport főállású oktatóinak javaslatára a
tanszékcsoport-vezetőket és a MEE törvényei szerint az EHE zsinati képviselőjét.
(7) Az Oktatói Tanács dönt
a) az eseti bizottságok létrehozásáról,
b) a tantárgyi programok megállapításáról,
c) az EHE oktató-, nevelő- és tudományos munkájával, valamint az EHE által szervezett
továbbképzésekkel kapcsolatos elvi kérdésekről,
d) az EHE felvételi szabályzatának elveiről,
e) a vizsgáztató bizottságok összetételéről,
f) mindazokban a kérdésekben, amelyet szabályzat, szenátusi határozat vagy rektori
döntés a hatáskörébe utal,
(8) Az Oktatói Tanács javaslatot tesz
a) a rektor személyére,
b) az EHE lelkészének személyére,
c) az egyetemi tanárok pályázat vagy meghívás útján való megválasztására,
d) a szakfelelősök, tanszék- és intézetvezetők, valamint a könyvtárvezető személyének
megválasztására;
e) docensek, adjunktusok és tanársegédek megválasztására,
f) a Doktori és Habilitációs Tanács tagjainak a személyére,
g) a tantervek megállapítására és módosítására,
h) a fakultatív és alternatív tanegységek jóváhagyására,
i) kitüntető és tiszteletbeli címek és oklevelek adományozására,
j) az EHE hallgatói részére alapított tudományos kitüntetések és jutalmak odaítélésére.
(9) Az Oktatói Tanács értékeli
a) a határozott időre szóló feladattal megbízott oktatók és tanárok, így különösen a
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tanszék- és tanszékcsoport-vezetők rendszeres beszámolóit,
b) a határozott időre kinevezett oktatók, így különösen az adjunktusok és tanársegédek
rendszeres beszámolóit.
(10) Az Oktatói Tanács véleményt nyilvánít
a) minden, nem a döntési vagy javaslattevő hatáskörébe tartozó, az EHE munkájára,
működésére vonatkozó ügyben,
b) a hallgatóknak az egyetemi szabályzatokban megállapított tanulmányi ügyeiben,
c) az EHE tevékenységéről a felettes szervek elé terjesztendő jelentésekről.
A rektor
6. §
(1) A rektort az EHE-n teljes munkaidőben foglalkoztatott egyetemi tanárok közül az Oktatói
Tanács javaslatára a Szenátus választja meg, és a választást a MEE Országos Presbitériuma
hagyja jóvá.
(2) A rektor megbízása négy évre szól. A Szenátus ezt a megbízást egyszer további négy évre
meghosszabbíthatja.
(3) A rektori megbízatás 65 éves korig tölthető be, kivéve, a jogszabályban meghatározott
esetekben.
(4) A rektor feladat- és hatásköre:
a) vezeti és képviseli az intézményt, e jogkörében eljár mindazokban az ügyekben,
amelyeket jogszabály vagy az EHE szabályzata nem utal más személy vagy testület
hatáskörébe.
b) irányítja a működést,
c) felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az egészséges és biztonságos
munkafeltételek, oktatási és kutatási feltételek megteremtéséért.
d) gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatos
minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy az EHE szabályzata nem utal más személy
vagy testület hatáskörébe.
e) a Szenátus összehívása, elnökölés az üléseken, a Szenátus döntéseinek előkészítése és a
szenátusi határozatok végrehajtásának megszervezése,
f) az oktató-, a nevelő- és a kutatómunka, valamint a továbbképzés irányítása,
összehangolása,
g) a másodfokú döntési hatáskör gyakorlása a hallgatók tanulmányi és egyéb ügyeiben,
h) másodfokú döntési hatáskör – a szenátusi döntések kivételével – az EHE testületi
döntései ellen benyújtott jogorvoslati kérelmek ügyében,
i) az EHE fejlesztési tervének összeállítása, a jóváhagyott tervek végrehajtásának
megszervezése,
j) az EHE-n folyó igazgatási és gazdasági tevékenység irányítása,
k) személyi javaslattétel a rektorhelyettesre, a főtitkárra,
l) az utalványozási jogkör gyakorlása,
m) az EHE központi kiadványok kiadói és terjesztési jogának gyakorlása a jogszabályok
rendelkezései szerint,
(5) A rektornak hatásköre gyakorlása során általános utasítási joga van, de nem utasíthatja a
Szenátust, a testületeket és a bizottságokat.
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(6) A rektor - a Szenátus döntéseinek kivételével - megsemmisíthet minden olyan egyetemi
döntést, határozatot, intézkedést, amely jogszabályt sért, vagy amely az EHE célkitűzéseit
sérti.
(7) A rektor törvényességi felügyeletet gyakorol az EHE önkormányzati szervei és az
öntevékeny közösségek felett.
(8) A rektor közvetlenül vagy megbízottja útján ellenőrizheti az EHE területén működő
szervezeteket, a különféle intézmények tevékenységét, tőlük jelentést kérhet. Jogosult részt
venni az EHE bármely szervezetének hivatalos értekezletén, rendezvényén vagy
foglalkozásán.
A rektorhelyettes
7. §
(1) A rektorhelyettest az EHE-n működő egyetemi tanárok közül a rektor javaslatára a
Szenátus választja meg. A rektorhelyettes megbízása négy évre szól. A Szenátus ezt a
megbízást további négy évre meghosszabbíthatja.
(2) A rektorhelyettes a rektor általános helyettese, aki elsődlegesen a tanulmányi ügyekért
felel, de a rektort a rektor megbízása alapján, valamint akadályoztatása esetén helyettesíti.
(3) A rektorhelyettes hivatalból elnöke az Oktatói Tanácsnak, a Tanulmányi Tanácsnak, a
Kreditátviteli Bizottságnak, a Minőségbiztosítási Bizottságnak és felel a felvételi eljárás
lebonyolításáért.
A főtitkár
8. §
(1) A főtitkárt a rektor javaslata alapján a Szenátus választja meg.
(2) A főtitkár feladata
a) a rektornak közvetlenül alárendelten vezeti Rektori Hivatalt, az EHE igazgatási
szerveinek ügyintéző, ügyviteli tevékenységét, amely felett felügyeleti jogkört gyakorol;
b) igazgatási kérdésekben segíti az EHE vezetőinek munkáját,
c) az Oktatói Tanács, a Szenátus titkáraként vezeti az ülések jegyzőkönyveit, gondoskodik
a határozatok nyilvánosságra hozataláról,
d) szervezi és ellenőrzi a határozatok végrehajtását,
e) ügyel arra, hogy az EHE-n hozott határozatok a jogszabályokkal összhangban legyenek,
f) szervezi és vezeti a tanulmányi adminisztrációt,
g) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a számára meghatározott munkaköri leírás
tartalmaz.
A gazdasági vezető
9. §
(1) Az EHE gazdasági ügyeinek intézője a gazdasági vezető, aki közvetlenül a rektor
irányítása alatt áll. Feladata egyebek közt:
a) felügyelje és áttekintse a gazdasági hivatal és munkatársai munkáját,
b) a konyhai dolgozók, takarítók alkalmazására javaslatot tegyen a rektornak,
c) elkészítse az EHE dolgozóinak és alkalmazottainak munkaköri leírását, és
megbízásukra javaslatot tegyen a rektornak.
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(2) Munkáját - melyet a jogszabályok előírása szerint végez, - összehangolja a MEE
Országos Irodája gazdasági osztályvezetőjének tevékenységével.
(3) Pontos feladatkörét munkaköri leírás szabályozza.
A Tanulmányi Tanács
10. §
(1) A Tanulmányi Tanács (a továbbiakban: TT) az EHE tanulmányi ügyeinek irányító szerve,
amely eljár a hallgatók minden olyan tanulmányi és vizsgaügyében, amelyet szabályzat
vagy szenátusi határozat nem utal más személy vagy szervezet hatáskörébe.
(2) A Tanulmányi Tanács tagjai:
a) a rektorhelyettes mint elnök,
b) egy oktató, akit az Oktatói Tanács választ meg,
c) két hallgató, akiket a hallgatóság választ meg a Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya
szerint,
d) hivatalból tanácskozási joggal a főtitkár, aki egyben a Tanulmányi Tanács jegyzője,
(3) A TT oktató tagjainak megbízatása egy rektori ciklusra, hallgató tagjainak
megválasztása egy tanévre szól.
(4) A TT munkáját a Szenátussal együttműködve végzi:
a) javaslatot tesz az EHE tanulmányi s vizsgarendjének szükséges módosítására,
b) tanácsolja és adminisztrációs ügyekben segíti a külföldre készülő magyar, valamint az
EHE-re érkező külföldi ösztöndíjasokat,
c) részt vesz a hallgatói pályázatok kiírásában és elbírálásában,
d) számon tartja az alapítványokat,
e) gondoskodik a jutalmak, ösztöndíjak és pályadíjak elosztásáról, a meghatározott
esetekben a Teológus Otthon Tanácsával (TOT) együtt,
f) gondoskodik az EHE tanulmányi munkájának jó rendjéről, valamint a Szenátus és az
Oktatói Tanács tanulmányokkal kapcsolatos egyéb döntéseinek végrehajtásáról.
g) 1állást foglal a fogyatékkal élő hallgatók tanulmányi ügyeiben a fogyatékosügyi
koordinátorral kiegészült ülésen;
h) 2állást foglal a fogyatékkal élő hallgatók ügyeiben (kivéve g) pont) a fogyatékosügyi
koordinátorral és a fogyatékosügyi kapcsolattartóval kiegészült TT-TOT együttes
bizottsági ülésen.
(5) A TT igény szerint, de félévente legalább kétszer ülésezik. A TT-t az elnök hívja össze
legalább 5 munkanappal az ülés előtt. A TT üléseiről jegyzőkönyv készül.
(6) A TT határozatképes, ha a szavazati jogú tagok ¾-e jelen van. Döntéseit nyílt szavazással,
egyszerű szavazattöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata
dönt.
(7) A TT köteles kikérni az érintett tanszékvezető(k), illetve szakfelelős(ök) véleményét olyan
ügyek elbírálásában, amelyben szakmai állásfoglalásuk szükséges, vagy ha a döntés rájuk
feladatot hárít.
(8) A döntések végrehajtásáról a Tanulmányi Titkárság (a továbbiakban: TaT) gondoskodik.

1
2
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A Kreditátviteli Bizottság
11. §
(1) A hallgatók tantárgybeszámításra és kreditbefogadásra vonatkozó kérelmeinek elbírálását
első fokon a Kreditátviteli Bizottság (a továbbiakban: KÁB) végzi.
(2) A Kreditátviteli Bizottság tagjai:
a) a rektorhelyettes mint elnök,
b) két oktató, akiket az Oktatói Tanács választ meg,
c) hivatalból tanácskozási joggal a főtitkár, aki egyben a KÁB jegyzője,
(3) A KÁB tagjainak megbízatása egy rektori ciklusra szól.
(4) A KÁB eljárására a 10.§ (5)-(8) bekezdésekben foglaltak az irányadóak.
A Gazdasági Bizottság
12. §

(1) Az EHE gazdasági ügyeinek döntés-előkészítő, döntéshozó és irányító szerve a Gazdasági
Bizottság.
(2) A Gazdasági Bizottság elnöke hivatalból a rektor, tagjai hivatalból a gazdasági vezető, az
EHE lelkésze, a főtitkár, a Hallgatói Önkormányzat elnöke (szenior), továbbá egy oktató
az Oktatói Tanács választása alapján.
(3) A Gazdasági Bizottság ülésein tanácskozási joggal szükség szerint részt vesz a gazdasági
ügyintéző, az élelmezésvezető és a gondnok. Alkalmanként tanácskozási joggal külső
szakemberek is meghívhatók.
(4) A Gazdasági Bizottság feladata, hogy
a) javaslatot tegyen az EHE rendes évi költségvetésére és zárszámadására, és azokat a
Szenátus elé terjessze,
b) határozzon a jelentős költséggel járó beszerzésekről, beruházásokról, fejlesztésekről, s
általában figyelemmel kísérje az EHE gazdálkodását,
c) az EHE működésének és fejlesztésének kérdéseit gazdasági szempontból rövid és hosszú
távú koncepcióban mérje fel, és ezt a Szenátus elé terjessze,
d) határozzon a különböző fizetendő térítések és díjak (költségtérítés, otthondíj étkezési,
késedelmi és egyéb díjak) mértékéről a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.
(5) A Gazdasági Bizottság munkáját az EHE érdekeinek messzemenő figyelembevételével, a
jogszabályok betartásával, és a MEE Országos Irodájának gazdasági osztályvezetőjével
együttműködve végzi.
Minőségbiztosítási Bizottság
13. §
(1) Az EHE minőségbiztosítási tevékenységét a Minőségbiztosítási Bizottság (továbbiakban:
MB) koordinálja. Az MB a szenátus javaslattevő testülete.
(2) Az MB tagjai:
a) a rektor és a rektorhelyettes
b) a gazdasági vezető
c) két Oktatói Tanács által választott tag
d) DÖK képviselő
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e) HÖK képviselő
f) tanácskozási joggal a főtitkár, aki egyben a bizottság titkári feladatait is ellátja.
g) a bizottság üléseire állandó meghívott tanácskozási joggal az intézményi DPR felelős.
(3) A Bizottság elnöki feladatait a rektorhelyettes látja el.
(4) A Minőségbiztosítási Bizottság feladata:
a) javaslatot tesz Szenátusnak a minőségbiztosítás elveinek, módszereinek, rendszerének
meghatározására és fejlesztésére (rendszeres felülvizsgálat);
b) kidolgozza az éves Minőségfejlesztési Programot, melyben meghatározza a vizsgálandó,
fejlesztendő területeket, meghatározva a prioritásokat és kapcsolódó feladatok
ütemezését;
c) eseti intézkedési javaslatot fogalmaz meg, melyet a feladat minőségétől függően terjeszt
a rektor vagy a Szenátus elé;
d) koordinálja a minőségbiztosítási feladatok ellátását a Szenátus által elfogadott Szabályzat
és éves Minőségfejlesztési Program alapján;
e) irányítja és segíti a minőségbiztosítási feladatok ellátásban részt vevő esetileg megbízott
személyek és csoportok munkáját;
f) rendszeresen beszámol a minőségbiztosítási tevékenységről, az eredményekről a
Szenátusnak.
Teológus Otthon Tanácsa
14. §
(1) A Teológus Otthon Tanácsa (TOT) segíti az egyetemi lelkész munkáját, az ETO életének
igazgatását.
(2) A TOT feladatköre:
a) javaslatot tesz az EHE Szenátusának az egyetem egészét, de különösen is a Teológus
Otthont érintő szervezeti, működési, gazdasági és egyéb ügyekben,
b) első fokon dönt az ETO életével kapcsolatos ügyekben,
c) meghatározza az ETO rendjét, házirendjét, szervezeti és működési szabályzatát,
d) károkozás esetén határoz a kártérítés mértékéről, az intézmény kártérítési szabályzatának
előírása szerint,
e) pályázatokat írhat ki és bírálhat el,
f) dönt a hallgatói normatíva felosztásról, az ösztöndíjak mértékéről a Tanulmányi
Tanáccsal közösen.
(3) A TOT tagjai állandó szavazati joggal:
a) az EHE lelkésze, aki a TOT elnöke,
b) az Oktatói Tanács által kijelölt főállású oktató,
c) a gazdasági vezető,
d) a HÖK két választott képviselője: a szenior és a belső koordinátor.
e) A szakkollégium diák elnöke.
Az ülésekre tanácskozási joggal állandó meghívott a HÖK tanulmányi felelőse, a műszaki
gondnok és a gondnoki adminisztrátor. A műszaki gondnoknak a hatáskörébe tartozó
kérdésekben szavazati joga van.
(4) A TOT üléseinek rendjét a TOT működési szabályzata határozza meg.
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Könyvtárbizottság
15. §
(1) A könyvtár munkáját a Könyvtárbizottság (KÖB) ellenőrzi és segíti, amely a Szenátus
tanácsadó, javaslattevő és véleményező testülete.
(2) A Könyvtárbizottság tagjai:
a) három Oktatói Tanács által választott tag
b) a könyvtárvezető
c) egy HÖK tag
(3) A Könyvtárbizottság feladatai:
(4) A Könyvtárbizottság a szükséghez képest, de legalább szemeszterenként egy ülést tart.
Fegyelmi Tanács
16. §
(1) Az EHE hallgatói fegyelmi ügyeiben a Fegyelmi Tanácsot jár el.
(2) A Fegyelmi Tanács összetétele:
a) négy oktató, akiket az Oktatói Tanács választ meg három évre, és
b) két hallgató, akiket a hallgatóság a Hallgatói Önkormányzat szabályzata szerint választ.
(3) A Fegyelmi Tanács elnöke a Tanács által választott egyik oktató. A Fegyelmi Tanács tagja
nem lehet a Teológus Otthon Tanácsának tagja és a rektor.
(4) A Fegyelmi Tanács működésének rendjét a Fegyelmi Szabályzat határozza meg.
Hallgatói Jogorvoslati Bizottság
17. §
(1) A Hallgatói Jogorvoslati Bizottság jár el a hallgató által az egyetem első fokú döntése vagy
intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása ellen előterjesztett jogorvoslati kérelem
tárgyában.
(2) A Bizottság tagjai:
a) a főtitkár, mint elnök,
b) egy, az Oktatói Tanács által választott oktató tag,
c) egy HÖK tag,
d) egy póttag és egy hallgató póttag.
(3) A póttagok akkor vesznek részt a bizottság munkájában, ha valamelyik taggal szemben a
jogszabályban meghatározott kizáró ok áll fenn vagy akadályoztatva van. Ha a főtitkárral
szemben kizáró ok áll fenn és ezért az eljárásban nem vehet részt, a Bizottság elnöke az
oktató tag lesz, akinek helyére az oktató póttag lép.
A Tudományos Tanács
18. §
A Tudományos Tanács jogszabályban meghatározott feladatait az EHE-n a Doktori és
Habilitációs Tanács belső (az intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban álló) tagjaiból álló
testület látja el.
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III. Szervezeti felépítés
Rektori Hivatal
19. §
(1) A Rektori Hivatal feladata, hogy ellássa a rektor és az EHE testületeinek hatáskörébe
tartozó ügyek adminisztrálását és a szükséges szervezési feladatokat, vezesse a
nyilvántartásokat, valamint előkészítse a szükséges döntéseket.
(2) A Rektori Hivatal része a Tanulmányi Titkárság, amely a hallgatók tanulmányi ügyeiben
jár el. A Rektori Hivatal struktúráját egyéb tekintetben a rektor állapítja meg.
(3) A Rektori Hivatal vezetője az EHE főtitkára.
Gazdasági Hivatal
19/A. §3
(1) A Gazdasági Hivatal az EHE közvetlenül rektornak alárendelt szervezeti egysége.
(2) A Gazdasági Hivatal feladata:
a) a műszaki, gazdasági, pénzügyi és számviteli feladatok ellátása, amellyel biztosítja az
egyetem feladatellátásához szükséges pénzügyi- és tárgyi feltételeket.
b) munkaügyi feladatok ellátása;
c) gondnoksági feladatok ellátása;
d) kollégiumi étkezés megszervezése.
(3) A Gazdasági Hivatalt az EHE gazdasági vezetője vezeti.
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem tanszékcsoportjai, tanszékei és oktatási célú egységei
20. §
(1) Az EHE legkisebb oktató-kutató szervezeti egységei a tanszékek és intézetek, amelyek az
alábbi tanszékcsoportokba rendeződnek:
I. Bibliai tanszékcsoport:
a) Ószövetségi Teológiai Tanszék
b) Újszövetségi Teológiai Tanszék
II. Rendszeres Teológiai és Történeti tanszékcsoport
a) Egyháztörténeti Tanszék,
b) Rendszeres Teológiai Tanszék,
c) Vallás- és társadalomtudományi Tanszék
III. Gyakorlati tanszékcsoport
a) Gyakorlati Teológiai Tanszék
b) Egyházzenei Tanszék
c) Valláspedagógiai Tanszék
d) Gyakorlati Intézet.
(2) A vezető oktatók kinevezésének rendjét jogszabályok határozzák meg. Az adjunktusokat
és tanársegédeket az Oktatói Tanács javaslatára a Szenátus választja és bízza meg a
tanszéken való működéssel.
(3) A tanszék vezetője minősített (tudományos vagy művészeti fokozattal rendelkező) oktató
3
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az Oktatói Tanács választása alapján. A tanszékvezető megbízása legfeljebb hat évre szól.
A tanszékvezetők rendszeresen, de legalább háromévenként beszámolnak a tanszék oktatói
és kutatói munkájáról az Oktatói Tanácsban.
(4) A tanszékcsoport vezetője az a vezető oktató (egyetemi tanár, egyetemi docens), akit a
tanszékcsoport főállású oktatóinak javaslatára az OT erre a feladatra megválasztott. A
tanszékcsoport-vezető megbízása négy évre szól. A tanszékcsoport-vezetői megbízás a
felsőoktatásról szóló törvény értelmében vett vezetői megbízásnak minősül. A
tanszékcsoport-vezető a tanszékvezetőkkel együttműködve gondoskodik az előadók
kiválasztásáról, a tantervnek megfelelő órabeosztásról, a tanszéki hatáskörbe tartozó
nyilvántartások vezetéséről, a rendelkezésre álló források célszerű felhasználásáról.
Felügyeli a tanszékeken folyó hallgatói munkát, a demonstrátorok és doktoranduszok
tevékenységét, a tanszéki könyvtárak működését, és elősegíti a közös tudományos
műhelymunkát, diákköri életet, tantervi és kutatási programok kidolgozását. A
tanszékcsoport-vezetők rendszeresen, de legalább kétévenként beszámolnak a
tanszékcsoport oktatói és kutatói munkájáról az OT-nak.
(5) Az MEE vonatkozó törvénye értelmében az Evangélikus Hittudományi Egyetem
ószövetségi, újszövetségi, rendszeres teológiai, egyháztörténeti és gyakorlati teológiai
tanszékén tanszékvezetői megbízást csak felavatott, szolgálatra kiküldött evangélikus
lelkész kaphat.
Gyakorlati Intézet
21. §
(1) Az EHE-n a gyakorlati lelkészképzést az EHE gyakorlati intézete végzi. Az intézet
feladata, hogy saját szakterületén és sajátos eszközeivel támogassa az EHE-t
- az evangélikus lelkészképzés,
- valamint a teológiai vagy lelkészi oklevéllel rendelkezők továbbképzése területén.
(2) A gyakorlati intézet munkáját az alábbi területeken végzi:
a) A lelkészképzésben
(i) a gyakorlati teológiai tanszékkel együttműködve munkálkodik az elméleti és
gyakorlati felkészítés még szorosabb összekapcsolásán a gyülekezeti szolgálatra
felkészítő speciális gyakorlatok szervezésével, lebonyolításával és értékelésével;
(ii) részt vesz a különböző gyülekezeti munkaterületeken végzendő feladatok
modelljének kifejlesztésében. E cél érdekében egyfelől figyelemmel kíséri a
nemzetközi és hazai teológiai és egyházi sajtó gyülekezeti szolgálatot érintő
irodalmát. Másfelől részt vesz az EHE által megjelentetett és az EHE életét, kutatási
eredményeit ismertető, az evangélikus gyülekezetek munkatársainak és tagjainak
tájékoztatását szolgáló kiadványok előkészítésében és szerkesztésében.
(iii) ápolja és segíti az EHE együttműködését a gyülekezetekkel. Részt vesz a
gyülekezeti hospitáció szervezésében, lebonyolításában és értékelésében.
b) A továbbképzésben
(i) A DPR felelőssel együttműködve a végzett évfolyamok időszakonkénti
visszahívása, számukra továbbképző kurzusok szervezése és lebonyolítása.
(ii) Részt vesz a 6. gyakorlati év programjának előkészítésében, megszervezésében és
lebonyolításában. Ezt a feladatot végzi mind az EHE-n (programterv készítése, a
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gyakorlati év tartalmi felépítése), mind a gyülekezetek illetve lelkészek körében
(mentorok kiválasztása, feladataik megszervezése, kapcsolattartás).
(3) A gyakorlati intézet működése
a) A gyakorlati intézet egy főállású, lelkészi oklevéllel és legalább 6 évi lelkészi
gyakorlattal rendelkező munkatársat foglalkoztat, aki az Intézet vezetője, és mint ilyen,
az EHE tanára. Az intézetvezető a hallgatók közül két demonstrátort állíthat munkába a
mindenkori igényeknek megfelelően. Egyéb területeken és a speciális feladatoknál az
EHE oktatóival, valamint önkéntes munkaerőkkel dolgozik (lelkészek, evangélikus
pedagógusok).
b) 4Az intézetvezetőt az Oktatói Tanács javaslatára a Szenátus választja, és a rektor nevezi
ki rektori ciklusra szólóan.
c) Az intézetvezető munkáját a gyakorlati teológiai tanszékkel összehangoltan, a többi
tanszékkel együttműködve végzi és az Oktatói Tanácsnak rendszeresen, de legalább
háromévenként beszámol munkájáról.
Gyakorló gimnáziumok, ill. iskolák
22. §
(1) Az EHE a teológiai hallgatók, és a párhuzamos képzésben részt vevő hittantanár- és
hitoktatójelöltek hitoktatói és pedagógiai gyakorlatának biztosítására és végzésére
evangélikus gimnáziumokkal és általános iskolákkal gyakorló gimnáziumi/iskolai
megállapodást köt.
(2) A hitoktatói és pedagógiai gyakorlatokat az EHE részéről valamint a Valláspedagógiai
Tanszék vezetője, a gyakorlóiskola részéről az illető intézmény által megbízott tanár
irányítja.
(3) Az EHE gyakorló iskolái:
a) a Budapesti-Fasori Evangélikus Gimnázium,
b) a Deák Téri Evangélikus Gimnázium, Budapest.
c) a Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum (Gimnázium), Sopron.
(4) A (3) bekezdésben nem szereplő, más közoktatási intézményekkel megállapodást a
Szenátus felhatalmazása alapján a rektor köthet. A kapcsolatokkal összefüggő egyes
kérdéseket az illető közoktatási intézménnyel kötött megegyezés szabályozza.
A könyvtár
23. §

(1) Önálló szervezeti egységként működő, de nem önállóan gazdálkodó tudományosszolgáltató intézmény.
(2) Az EHE könyvtárát szakképzett könyvtárvezető vezeti. A könyvtárvezető felel az EHE
könyvtárában a könyvtári munka szakmai szabályainak és a vonatkozó jogszabályoknak a
megtartásáért.
(3) A könyvtárvezető felel azért, hogy a könyvtár feladatát egyetemi könyvtártól elvárható
szakmai színvonalon végezze, figyelembe véve az EHE sajátos szempontjait. A
könyvtárvezetőnek a könyvtár működését és szolgáltatásait az EHE igényeihez kell
4
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igazítania, mely igényeket a mindenkori rektor határozza meg számára.
(4) A könyvtár vezetője rendszeresen, de legalább évenként beszámol a Szenátusnak.
(5) A könyvtár működési rendjét a Szenátus által jóváhagyott szervezeti és működési
szabályzatával biztosítja.
(6) A könyvtár szakmai felügyeletét a fenntartó részéről az Evangélikus Országos Könyvtár
vezetője látja el.
Szakkollégium
24. §
(1) Az egyetem önálló szervezeti egysége a Teológus Otthonban (kollégium) működő
Melanchthon Evangélikus Szakkollégium, amelyet a szenátus által a rektori ciklusra5
választott és a rektor által kinevezett igazgató vezet.
(2) A szakkollégium működésének részletes szabályait a szakkollégium SzMSz-e tartalmazza.
(3) A szakkollégium célja egy hallgatói önigazgatást megvalósító demokratikus
önkormányzatiság alapjain álló, keresztény szellemi műhely megteremtése, amely magas
színvonalú az egyetemi képzésbe illeszkedő szakmai képzést folytat, a tehetséggondozás
szempontjait is érvényesítve.
Evangélikus Teológus Otthon
25. §
(1) Az Evangélikus Hittudományi Egyetem szerves része a vele közös gazdálkodási egységet
képező, vele egy telken lévő kollégium, az Evangélikus Teológus Otthon.
(2) A Teológus Otthon feladata:
a) a nappali munkarenden tanuló hallgatók állandó és az részmunkaidős munkarenden
tanuló hallgatók eseti elszállásolása és ellátása;
b) a hallgatók lelki nevelése;
c) részvétel a felsőfokú képzésben;
(3) az oktatási és a kollégiumi épület a Magyarországi Evangélikus Egyház tulajdonát képezi.
Az EHE ezek teljes körű használati jogával rendelkezik.
(4) A Teológus Otthon szabad kapacitásának erejéig kollégiumi elhelyezéssel támogatja a nem
az EHE-vel jogviszonyban álló keresztény, elsősorban evangélikus hallgatókat. A
Melanchton Szakkollégium tagjai a szálláshely tekintetében elsőbbséget élveznek.
(5) A Teológus Otthon irányítását az egyetemi lelkész látja el.
Jóváhagyta az Evangélikus Teológiai Akadémia kari ülése 1994. augusztus 19-én. Módosította az ETA Egyetemi
Tanácsának 1995. február 27-én tartott ülése. Módosította az Evangélikus Hittudományi Egyetem Tanácsának 1997.
június 20-án tartott ülése. Módosította az Evangélikus Hittudományi Egyetem Tanácsának 1998. június 11-én, 2000.
augusztus 30-án, 2002. január 22-én, 2003. szeptember 17-én, 2004. június 4-én tartott ülése. Módosította az
Evangélikus Hittudományi Egyetem Szenátusának 2006. május 3-án és 2010. december 2-án, 2012. november 28án, 2015. június 9-én és 2019. április 8-án tartott ülése.
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Módoította a szenátus 20/2019. (V.13.) sz. határozata.
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