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A Kodolányi János Főiskola (a továbbiakban: KJF) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 

2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) alapján, a KJF Szervezeti és Működési 

Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat), az alábbiakban állapítja meg.1 

I. A KJF-re vonatkozó alapvető rendelkezések 

A KJF jogállása 
 

1. A KJF Magyarország államilag elismert magán felsőoktatási intézménye, amely a 

többször módosított Alapító Okiratában2 meghatározott szakterületeken összefogja a 

képzést, a továbbképzést és a tudományos kutatást, illetve a kapcsolódó 

szolgáltatásokat.  

2. A KJF alapításának éve: 1992. 

3. A KJF jogi személy, mely tevékenységét közhasznú szervezetként végzi. 

4. A KJF székhelye: 8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1. 

5. A KJF Budapesten és Orosházán telephelyeket működtet.3 

Budapesten: Budapesti Oktatási Központ. (1139 Budapest, Frangepán utca 50-56.) 

Orosházán: Orosházi Oktatásszervezési Központ. (5900 Orosháza, Gyopárosi u. 4.) 

6. A KJF székhelyen kívüli képzési helyeket4 működtet:  

 Fürstenfeldben (Ausztria): Fürstenfeldi Regionális Oktatási és Nemzetközi Idegen 

Nyelvi Felnőttképzési Központ. 

7. Az egyes telephelyeken és székhelyen kívüli képzési helyeken a KJF a mindenkori 

jogszabályoknak megfelelő akkreditációs eljárás sikeres lezárulása után folytat oktatást 

és/vagy felnőttképzést.  

                                                 

 

 

 
1 2001. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról (a továbbiakban: Nftv.) 11. § (1) bekezdés a)  
2 Utolsó módosítás: 2012. március 8. 
3 Telephely: az Alapító Okiratban meghatározott, a székhelyen kívül működő szervezeti egység elhelyezését 

szolgáló település 
4 Székhelyen kívüli képzés: A felsőoktatási intézmény működési helyén (székhely, telephely) kívüli 

településen részben vagy egészben folyó felsőoktatási képzés. 
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8. A KJF bélyegzője: kör alakú, Kodolányi János Főiskola Székesfehérvár felirattal, 

közepén Magyarország címerével. 

9. Fenntartó5: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított Önálló 

Főiskolai Közalapítvány. 

 A fenntartó címe: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 

Az intézmény felügyelő szerve az Alapító Okirat 10.4. pontja alapján a Felügyelő 

Bizottság.  

10. A KJF felügyelő szerve az Önálló Főiskolai Közalapítvány Kuratóriuma, amely 

fenntartói és felügyeleti tevékenységét a vonatkozó jogszabályok szerint látja el. A KJF 

működésének jogszerűségét az Oktatási Hivatal az Nftv-ben meghatározattak szerint 

végzi.6  

11. A KJF nem tagozódik karokra. 

 
A KJF neve 

 

1. A KJF neve: Kodolányi János Főiskola 

2. A KJF rövidített neve: KJF 

3. A KJF nevét csak a KJF szervezeti egységei, valamint a KJF Hallgatói Önkormányzata 

– a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályában rögzítettek szerint – használhatják.  

 

A Szabályzat hatálya 

1. Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a KJF valamennyi szervezeti egységére, a KJF összes 

oktató, kutató és nem oktatói vagy kutatói munkakörben foglalkoztatott 

munkavállalójára, valamint a KJF-el hallgatói jogviszonyban álló személyekre (a 

továbbiakban: hallgatók). 

2. A KJF-el jogviszonyban nem álló személyekre a Szabályzat hatálya csak jogszabályi 

rendelkezés esetén terjed ki.  

                                                 

 

 

 
5 Nftv. 73-75. §  
6 Nftv. 68. §  
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3. Jelen Szabályzat a KJF Szervezeti és Működési Rendjét tartalmazza.7 A szabályzat 

mellékletét8 képezi: 

a) Foglalkoztatási Követelményrendszer (FK) 

b) Hallgatói Követelményrendszer (HK) 

c) További szabályzatok 

4. A Szenátus egyes kérdéseket jelen Szabályzat mellékleteként is rögzíthet.9 

5. A Szabályzat mellékleteinek hatályát a kötetek és a mellékletek záró rendelkezései 

határozzák meg. 

A KJF feladatai 

 

1. A KJF a Szenátus által elfogadott pedagógiai módszertani alapelvek mentén feladatának 

tekinti a felsőfokú szakemberképzést és a felnőttképzést. Felkészít a nemzeti és az 

egyetemes kultúra közvetítésével az értelmiségi létre, a tudományos ismeretek 

bővítésére és alkalmazására, művészeti és más alkotások, valamint tudományos 

eredmények létrehozására. Feladatának tekinti a tudományok, a művészetek és a kultúra 

fejlesztését.10 

2. A KJF közreműködik a tudásalapú társadalom és a nemzet kultúrkincsének ápolásában, 

annak gyarapításában, továbbá a kulturális tartalom és infrastruktúra fejlesztésében, a 

versenyképes tudás átadásához és megszerzéséhez szükséges feltételrendszer 

megteremtésében.11  

3. A KJF feladatának tekinti, hogy aktívan hozzájáruljon Székesfehérvár, a Közép-

Dunántúli Régió, Magyarország és az Európai Térség oktatási, tudományos, kulturális, 

                                                 

 

 

 
7 A Szabályzatot a Szenátus által történt elfogadását követően a rektor terjeszti fel jóváhagyásra a fenntartónak. 
8 Nftv. 2. számú melléklet  
9 Nftv. 11. § (1) a), b) pont 
10 Nftv. 2. § (1) 
11 Nftv. 1. § (1) 
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társadalmi és gazdasági életének fellendítéséhez, növelje a tudás, a tudomány, a kultúra 

megbecsülését, elismerését.   

4. A KJF tevékenységi köreit (alaptevékenység, alaptevékenységet kiegészítő tevékenység, 

vállalkozási tevékenység) az Alapító Okiratban rögzítettek szerint végzi. 

5. A KJF oktatási feladatait az Alapító Okiratban felsorolt képzési területeken, a 

mindenkori törvényes eljárással engedélyezett szakokon, a jóváhagyott képesítési 

követelmények szerint látja el.  

6. Az élethosszig tartó tanulás keretében a KJF az oktatási alaptevékenysége során 

felsőfokú szakképzést, felsőoktatási szakképzést, alapképzést, mesterképzést, doktori 

képzést, szakirányú továbbképzést, valamint egyéb felnőttképzést folytathat nappali, 

esti és levelező tagozaton, továbbá távoktatásban.12 E képzési programok sikeres 

elvégzése után – a képzés résztvevőinek – záróvizsga, illetve szakmai vizsga alapján 

oklevelet, szakoklevelet, bizonyítványt állít ki, illetve tanfolyami képzés esetén 

tanúsítványt, igazolást ad.  

7. A KJF feladata, hogy felkészítse hallgatóit arra, hogy tanulmányaikat magasabb szinten 

is folytathassák.  

8. A KJF a jogszabályokban meghatározott feltételek mellett végzi államilag támogatott, 

magyar állami ösztöndíjjal támogatott, magyar állami részösztöndíjjal támogatott 

képzésben részt vevő hallgatók oktatását.  

9. A KJF költségtérítéses és önköltséges képzést folytathat – az Alapító Okiratban rögzített 

– valamennyi képzési szinten, képzési területen és formában magyar illetve külföldi 

hallgatók részére. 

10. A KJF felvételi előkészítő és egyéb tanfolyamokat szervezhet költségtérítéses formában 

magyar illetve külföldi hallgatók részére. 

11. A KJF az intézményfejlesztési tervében foglaltak szerint, feladatának tekinti az oktatás 

minőségének és eredményességének biztosítását, folyamatos fejlesztését, az oktatási és 

az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások bővítését, valamint a támogató működési 

folyamatok minőségének biztosítását, folyamatos fejlesztését.  
                                                 

 

 

 
12 Nftv. 2. § (3) 
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12. A KJF elkötelezett a minőség és innovációs kultúra fejlesztésében és közvetítésében. 

13. A KJF a képzésekhez kapcsolódó képzési területeken tudományos kutatást és 

fejlesztést, valamint tudományszervező tevékenységet végez.  

14. A KJF önálló kutató-fejlesztő műhelyek, intézetek, egyéb profit-és non-profit 

szervezetek felállításával kutató-fejlesztő és tanácsadó tevékenységet folytathat.  

15. A KJF együttműködik a hazai, valamint a külföldi oktatási és tudományos intézetekkel 

és vállalkozásokkal. 

16. A KJF állami megbízás alapján, illetve költségtérítéses szolgáltatásként, vállalkozási 

tevékenységként – alapfeladatai ellátásának sérelme nélkül – oktathat, és külső 

megbízók, megrendelők számára oktatási, kutatási, fejlesztő, szaktanácsadó, szolgáltató 

és egyéb feladatokat láthat el az Alapító Okiratban rögzítettek szerint.  

17. A KJF Alapító Okirat kiadásával köznevelési intézményt hozhat létre és működtethet.13 

18. A KJF a tanárképzés szakmai, tartalmi, szervezeti és tudományos feladatainak 

összehangolása, valamint az elméleti és gyakorlati képzés szervezésének érdekében 

tanárképző központot hozhat létre és működtethet.14 

19. Az Európa Tanács Regionális és/vagy Kisebbségi Nyelvek Kartájában foglaltak 

figyelembevételével fejleszti az anyanyelvi szaknyelvi, valamint az idegen nyelvi 

szaknyelvi ismereteket.15 

20. A KJF feladata a tudásalapú gazdasághoz kapcsolódó pénzügyi-, vállalkozói-ismeretek 

fejlesztése.16 

21. A KJF elkötelezett a magas színvonalú könyvtári szolgáltatások biztosításában, annak 

fejlesztésében.17 

22. A KJF célja, hogy ellásssa a tehetséggondozással és a tudomány társadalmi 

elismertségének növelésével kapcsolatos feladatokat.18  

                                                 

 

 

 
13 Nftv. 103. § (4) 
14 Nftv. 103. § (1) 
15 Nftv. 11. § (2) 
16 Nftv. 11. § (2) 
17 Nftv. 11. § (2) 
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23. A KJF feladata a tantervi követelményeket meghaladó teljesítmény nyújtására képes, 

kiemelkedő képességű és hozzáállású, valamint a hátrányos, illetve a halmozottan 

hátrányos helyzetű hallgatók felkutatása, felismerése, és szakmai, tudományos, 

művészeti és sport tevékenységének elősegítése. Ennek érdekében a KJF önállóan vagy 

más felsőoktatási intézménnyel együttműködve tehetséggondozó és felzárkóztató 

rendszert, illetve programokat – így különösen tudományos diákköröket, 

szakkollégiumokat, tehetségpontokat és felzárkóztató, illetve roma szakkollégiumokat –

működtethet. A felzárkóztató, illetve roma szakkollégiumok létesítése során a KJF 

együttműködhet egyházi fenntartóval is. A KJF mentorprogram keretében nyújt 

segítséget a hátrányos helyzetű hallgató(k) tehetségének kibontakoztatásához.19 

24. A KJF tájékoztató és tanácsadó rendszerével segíti a – különös figyelemmel, a 

fogyatékkal élő – hallgatók beilleszkedését és előrehaladását a felsőfokú tanulmányok 

idején.20  

25. A KJF feladatának tekinti, hogy hallgatóinak a tanulmányok alatt, és azok befejezését 

követően segítséget nyújtson a karriertervezésben.21 

26. A KJF feladatának tekinti továbbá hallgatói és alkalmazottai részére a rendszeres 

testmozgás és sporttevékenység biztosítását.22 

27. A fent felsorolt feladatok megvalósítása és végrehajtása során biztosítja a hallgatókkal, 

az oktatókkal és a KJF alkalmazottaival kapcsolatos döntései meghozatala során az 

egyenlő bánásmód és az egyenlő esélyű hozzáférés követelményét.23 

28. A KJF feladatait az oktatók, a tanárok, a tudományos kutatók, a foglalkoztatottak és a 

hallgatók együttműködésével valósítja meg. 

29. A KJF elkötelezett a fenntartható fejlődés céljainak megvalósításában. 

                                                                                                                                                         

 

 

 
18 Nftv. 11. § (1) d) 
19 Nftv. 54. § 
20 Nftv. 11. § (1) c) 
21 Nftv. 11. § (1) c) 
22 Nftv. 11. § (2) 
23 Nftv. 11. § (1) g) 
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II. A KJF szervezeti felépítése 

1. A KJF szakmailag önálló, jogi személy, amely az Nftv. keretein belül maga alakítja ki 

szervezetét és működését úgy, hogy az alkalmas legyen az oktatási, tudományos 

kutatási, és egyéb feladatainak ellátására, gazdaságos működtetésére.24 

2. A KJF-en 

a) központi irányítási, vezetési feladatot 

b) az autonóm működést segítő, vezetési tanácsadást, döntés-előkészítést 

c) képzési, tudományos kutatási és oktatásszervezési feladatot 

d) támogató szolgáltató feladatot 

ellátó személyek, testületek és szervezeti egységek működnek. 

3. A KJF-en központi irányítási, vezetési feladatot az alábbi testület, illetve személyek 

láthatnak el:  

a) Szenátus 

b) Rektor 

c) Általános rektorhelyettes 

d) Nemzetközi és felnőttképzési rektorhelyettes 

e) Oktatási rektorhelyettes 

f) Tudományos rektorhelyettes 

g) Főtitkár 

h) Pénzügyi és számviteli igazgató 

i) Tanulmányi igazgató 

j) Képzési igazgató 

k) Intézetigazgatók 

l) Nemzetközi képzési igazgató 

m) Felnőttképzési igazgató 

n) Pedagógia-innovációs igazgató   

                                                 

 

 

 
24 Nftv. 8. § (5)  
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o) Pályázati programigazgató 

p) Könyvtárigazgató 

q) Létesítmény menedzsment igazgató 

4. A KJF-en az autonóm működést segítő, vezetési tanácsadási, döntés-előkészítési 

feladatokat az alábbi testületek látják el: 

a) Képzési Tanács 

b) Tudományos Tanács 

c) Pénzügyi Tanács 

d) Tanulmányi Vizsga- és Szociális Bizottság 

e) Kreditátviteli Bizottság 

f) Ideiglenesen működő bizottságok: 

    Felvételi Bizottság 

   Záróvizsga Bizottság  

  Fegyelmi Bizottság 

  Etikai Bizottság  

  Közbeszerzési Bírálóbizottság 

g) Hallgatói Jogorvoslati Bizottság 

h) Esélyegyenlőségi Bizottság 

i) Fogyatékkal Élő Hallgatók Ügyében Eljáró Bizottság 

j) Rektori Tanács 

k) Rektorhelyettesi értekezletek 

l)  Intézményi értekezlet 

5. A KJF képzési, tudományos kutatási és oktatásszervezési feladatokat ellátó egységei: 

Turisztikai és Gazdaságtudományi Intézet 

Intézeti tanszékek: Gazdálkodási és Menedzsment Intézeti Tanszék, Turizmus Intézeti 

Tanszék 

Társadalom- és Bölcsészettudományi Intézet 

Intézeti tanszékek: Angol Nyelv és Irodalom Intézeti Tanszék, Európai Város és 

Regionális Tanulmányok Intézeti Tanszék, Neveléstudományi Intézeti Tanszék, 

Pszichológia Intézeti Tanszék, Szociális Tanulmányok Intézeti Tanszék, Nemzetközi 

Tanulmányok és Történelem Intézeti Tanszék  

Kulturális, Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet 
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Intézeti tanszék: Kommunikáció- és Médiatudományi Intézeti Tanszék, Kulturális 

Tanulmányok Intézeti Tanszék, Művészeti Intézeti Tanszék 

 

Az intézetek a hozzájuk tartozó intézeti tanszékekkel együtt intézeti kollégiumokat 

alkotnak. 

6. A KJF-en képzést, tudományos kutatást, és oktatást közvetlenül támogató szolgáltató 

egységek: 

a) Képzési Kiválósági Központ 

b) Tanulmányi Hivatal 

  Tanulmányi Csoport és Ügyfélszolgálat  

  Oktatásszervezési Iroda  

c) Fejlesztési, Pályázati és Minőség Központ 

d) Felsőoktatáspedagógiai Innovációs és Akkreditációs Központ 

e) Nemzetközi Képzési és Szolgáltató Központ 

f) Felnőttképzési Központ 

  Nyelvvizsgaközpont   

g) Könyvtár és Információs Központ 

7. A KJF-en képzést, tudományos kutatást, és oktatást támogató, szolgáltató központi 

egységek: 

a) Pénzügyi és Számviteli Hivatal 

b) Humánpolitikai Iroda  

c) Létesítmény Menedzsment Központ  

d) VIR Központ 

e) PR és Marketing Csoport (A Kulturális Kommunikáció- és Médiatudományi 

Intézetbe integrálva) 

8. A KJF-en központi irányítási feladatokat ellátó egységek:  

a) Rektori Hivatal 

Rektori Koordinációs Központ 
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Sportiroda25 

b) Főtitkári Hivatal 

 

9. A KJF szervezeti felépítését tartalmazó organogramot, valamint a szervezeti 

egységeinek felsorolását és angol nyelvű elnevezéseit a Szabályzat 1. sz. melléklete 

tartalmazza. 

10. A KJF bélyegzőjének használati rendjét rektori utasítás határozza meg. 

 

III. A KJF központi irányítási, vezetési feladatokat ellátó szervei és 

személyei 

Általános rendelkezések 

1. A KJF legfőbb döntéshozó és a döntés végrehajtását ellenőrző, vezető testülete a 

Szenátus.26 

2. A Szenátus elnöke a rektor.27 

3. A Szenátust illetik meg a felsőoktatási intézmény Alaptörvényben rögzített 

jogosultságai.28 

4. A KJF-en a döntések előkészítése és végrehajtása során tanácsadó, véleményező és 

ellenőrző hatáskörrel főiskolai és más, szervezeti egység szinten működő testületek, 

illetve bizottságok működnek közre. 

5. A KJF vezetői és testületei a jelen Szabályzat rendelkezései alapján döntési, 

javaslattételi, véleményezési és ellenőrzési jogot gyakorolnak. 

                                                 

 

 

 
25 Létrehozva a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség és a Kodolányi János Főiskola között 2014. június 

30-án létrejött támogatási szerződés alapján.(Ikt. szám: KMR2-KJF/14/MEFS) 
26 Nftv. 12. § (1) 
27 Nftv. 12. §(1) 
28 Nftv. 12. §(2) 
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Központi vezető testületek és személyek 

A Szenátus 

1. A KJF vezető testülete a Szenátus, amely a jogszabályokban és a Szervezeti és 

Működési Szabályzatban előírt feladatokat látja el. Az Alapító Okiratban 

meghatározottak figyelembe vételével meghatározza az intézmény képzési és kutatási 

feladatait, ellenőrzi azok végrehajtását. 

2. A Szenátus bármely kérdést megvitathat, bármely kérdésben kialakíthatja 

állásfoglalását, bármely kérdésben javaslattal élhet. Állásfoglalásait, javaslatait, 

megküldheti a döntéshozatalra, intézkedésre jogosultnak, aki köteles arra harminc 

napon belül, testület esetén legkésőbb a harmincadik napot követő első ülésen érdemi 

választ adni. 

3.  A Szenátus határozatainak, intézkedéseinek végrehajtását az intézmény szervezeti 

egységei végzik a rektor, illetve az egyes magasabb vezetők és vezetők irányításával. 

A Szenátus hatásköre 

 

1. A Szenátus maga állapítja meg saját működésének rendjét.29 

2. A Szenátus kizárólagos hatáskörében eljárva fogadja el 

a) a KJF intézményfejlesztési tervét – középtávra, legalább négyéves időszakra, 

évenkénti bontásban meghatározva a végrehajtás feladatait – illetve annak 

részeként a kutatási-fejlesztési innovációs stratégiát,30  

b) a KJF képzési programját,31 

                                                 

 

 

 
29 Nftv. 12. §(3) b) 
30 Nftv. 12. §(3) c) 
31 Nftv. 12. §(3) ea)  

Képzési program: az intézmény komplex képzési dokumentuma, amely 

a) az alap-, mester- és osztatlan szak, valamint felsőoktatási szakképzés, a szakirányú továbbképzési szak 

részletes képzési és tanulmányi követelményeit 

b) a doktori képzés tervét 



A KJF SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 

 

 

 

16 

c) a KJF szervezeti és működési szabályzatát, doktori szabályzatát,32 

d) a KJF minőség és teljesítmény alapján differenciáló jövedelemelosztás elveit,33 

e) a KJF költségvetését, 

f) a KJF számviteli rendelkezések alapján elkészített éves beszámolóját,34 

g) a KJF közhasznúsági jelentését. 

3. A Szenátus határozza meg 

a) a KJF képzési és kutatási feladatait és ellenőrzi azok végrehajtását,35 

b) a hallgatói tanácsadás rendszerét,36  

c) az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerét.37  

4. A Szenátus dönt 

a) fejlesztés indításáról, 

b) az intézmény vagyongazdálkodási tervéről, 

c) gazdálkodó szervezet alapításáról, gazdálkodó szervezetben részesedés 

szerzéséről, 

d) a Tudományos Tanács létrehozásáról, tagjainak és elnökének megválasztásáról,38 

e) az oktatói, kutatói és vezetői pályázatok rangsorolásáról, címek, kitüntetések 

adományozásáról,39 

f) a doktori iskola létesítéséről, megszüntetéséről és a doktori képzés indításáról,40 

                                                                                                                                                         

 

 

 

tartalmazza, a képzés részletes szabályaival, különösen a tantervvel, illetve az oktatási programmal és a 

tantárgyi programokkal, valamint az értékelési és ellenőrzési módszerekkel, eljárásokkal és szabályokkal 

együtt. 
32 Nftv. 12. §(3) eb) 
33 Nftv. 12. §(3) ec) 
34 Nftv. 12. §(3) ee) 
35 Nftv. 12. §(3) a) 
36 Nftv. 12. §(3) fa) 
37 Nftv. 12. §(3) fb) 
38 Nftv. 12. §(3) hb) 
39 Nftv. 12. §(3) hc) 
40 Nftv. 12. §(3) hd) 
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g) köztársasági ösztöndíj adományozásának kezdeményezéséről,41  

h) képzés indításának, illetve megszüntetésének kezdeményezéséről,42 

i) oktatási, kutatási és más szervezeti egységek, intézetek létesítéséről, illetve 

megszüntetéséről, 

j) a KJF szervezetének, szervezeti egységeinek létesítéséről, átalakításáról, 

megszüntetéséről, 

k) a KJF szabályzatainak megalkotásáról, módosításáról, jóváhagyásáról, 

l) a főiskolai tanári és egyetemi tanári kinevezési eljárás indításáról, 

m) a rendelkezésre álló vagyoni eszközök felhasználásának elveiről, 

n) az intézmény rendelkezésére bocsátott, illetve tulajdonában lévő ingatlanvagyon 

hasznosításáról, elidegenítéséről, 

o) a Kodolányi János Középiskola és Kollégiumra vonatkozó mindazon 

dokumentumok elfogadásáról és módosításáról, amelyet a jogszabály a fenntartó 

hatáskörébe rendel, 

p) tematikus pályázatok kiírásáról és azok értékeléséről, 

q) a hallgatók tanulmányi, vizsga- és szociális ügyeinek intézésére állandó bizottság 

létrehozásáról. A tanulmányi, vizsga- és szociális ügyek intézésére létrehozott 

állandó bizottságban a hallgatók által delegált tagok száma nem lehet kevesebb, 

mint a bizottság tagjainak huszonöt százaléka.43 

r) tagjai kétharmadának igenlő szavazatával, a rektor visszahívásának 

kezdeményezéséről,44 

s) a jogszabály által meghatározott egyéb kérdésekben. 

5. A Szenátus hagyja jóvá a Hallgatói Önkormányzat alapszabályát. A Hallgatói 

Önkormányzat alapszabálya a Szenátus jóváhagyásával válik érvényessé.  

                                                 

 

 

 
41 Nftv. 12. §(3) he) 
42 Nftv. 12. §(3) hf) 
43 Nftv. 12. § (5) 
44 Nftv. 13. (6) 
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Az alapszabály jóváhagyásáról a Szenátusnak legkésőbb a beterjesztést követő 

harmincadik nap eltelte utáni első ülésen nyilatkoznia kell. 

Az alapszabály jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az jogszabálysértő vagy 

ellentétes az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatával. Az alapszabályt, illetve 

módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a Szenátus a meghatározott határidőn belül 

nem nyilatkozott.45 

6. A Szenátus figyelemmel kíséri a KJF gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a 

gazdaságosság követelményeinek érvényesítését. Rendszeresen – de évente legalább két 

alkalommal – áttekinti az intézmény működését, gazdálkodását, az Alapító Okiratban 

meghatározott feladatok végrehajtását, e körben beszámoltatja az általános 

rektorhelyettest és a pénzügyi és számviteli igazgatót. 

7. A Szenátus rendszeresen – de évente legalább egy alkalommal – beszámoltatja az 

rektorhelyetteseket, értékeli az általuk irányított szervezeti egységek és vezetők szakmai 

munkáját. 

8. A rektori pályázatot a Szenátus írja ki. A Szenátus megállapítja a rektori pályázati 

felhívás tartalmát. Elbírálja a rektori pályázatokat és a jelenlévő szenátusi tagok 

kétharmados többséggel meghozott határozatával megválasztja a rektorjelöltet. A 

megválasztott rektorjelölt személyéről a főtitkár öt munkanapon belül tájékoztatja a 

fenntartót. A Szenátus továbbá értékeli a rektor vezetői tevékenységét.46 

9. A Szenátusnak véleményezési joga van a rektorhelyetteseknek, a főtitkárnak a 

kinevezésével, illetve felmentésével kapcsolatban.  

10. A Szenátus által adományozható címek47 

a) Címzetes rektor 

b) Professor Emeritus vagy Professor Emerita (a továbbiakban együtt: Professor 

Emeritus) 

c) Magántanár 

                                                 

 

 

 
45 Nftv. 60. §(2-3) 
46 Uo. 
47 Nftv. 32. § (1-4) 
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d) Címzetes főiskolai tanár 

e) Címzetes főiskolai docens 

f) Mesteroktató 

g) Mestertanár 

11.  A Címzetes rektor és a Professor Emeritus címmel járó jogokat, oktatási és más 

kötelezettségeket, juttatásokat, azok időtartamát a KJF Foglalkoztatási 

Követelményrendszere határozza meg.48 

12.  A 11. c-g pontokban meghatározott címmel rendelkező személy(ek) – kivételesen, a 

Szenátus döntése alapján – tanári munkakörben is foglalkoztathatók.49 A foglalkoztatás 

szabályait a KJF Foglalkoztatási Követelményrendszere határozza meg. 

13. A KJF Szervezeti és Működési Rendjét, éves beszámolóját és éves költségvetését, 

valamint ezek módosítását a Szenátus döntésétől számított tizenöt napon belül megküldi 

a fenntartónak.  

14. A Szenátus döntéseinek meghozatalát és végrehajtását átruházhatja az intézmény egyes 

szervezeti egységeire, illetve a szervezeti egységekben foglalkoztatott oktatók és 

hallgatók közösségére, valamint az intézményben létrehozott testületekre, 

bizottságokra.50 

15. A Hallgatói Önkormányzat részvételét a döntéshozatali eljárásban a jogszabályban 

rögzítettek szerint biztosítani kell akkor is, ha a Szenátus döntésének meghozatalát 

átruházta. 

A Szenátus döntési jogkörét az alábbi kérdésekben nem ruházhatja át51 

1. A KJF Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadását.  

2. A KJF Szenátusa működési rendjének megállapítását. 

                                                 

 

 

 
48 Nftv. 32. (1) 
49 Nftv. 32. (4) 
50 Nftv. 94. § (2) 
51 Uo. 
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3. A KJF képzési és kutatási feladatainak meghatározását, azok végrehajtásának 

ellenőrzését. 

4. Az intézményfejlesztési tervnek, illetve annak a részét képező kutatási-fejlesztési 

innovációs stratégiának az elfogadását. 

5. A KJF elemi költségvetésének, valamint a KJF számviteli rendelkezések alapján 

elkészített éves beszámolójának az elfogadását, 

6. A rektori pályázatok véleményezését, valamint a rektor vezetői tevékenységének 

értékelését. 

7. A rektorhelyettesek, a főtitkár kinevezésével, illetve felmentésével kapcsolatos 

véleményezést. 

8. A KJF szervezetének, szervezeti egységeinek, állandó bizottságainak és egyéb 

tanácsainak létesítéséről, létrehozásáról átalakításáról, megszüntetéséről szóló döntést.  

9. A KJF szabályzatainak megalkotásáról, módosításáról, jóváhagyásáról szóló döntést. 

10. A doktori iskola létesítéséről és a doktori képzés indításáról szóló döntést, valamint a 

doktori szabályzat elfogadását. 

11. A KJF közhasznúsági jelentésének elfogadását. 

12. A KJF rendelkezésére bocsátott, illetve tulajdonában lévő ingatlanvagyon 

hasznosításáról, elidegenítéséről szóló döntést, a KJF vagyongazdálkodási tervének 

elfogadását. 

13. A KJF Tudományos Tanácsának létrehozásáról, tagjainak megválasztásáról szóló 

döntést. 

14. Az akadémiai képzési programok indításának, illetve megszüntetésének 

kezdeményezési jogát. 

15. Az oktatói, kutatói és vezetői pályázatok kiírása esetén azok rangsorolásáról szóló 

döntést. 

16. A Szenátus által adományozható címek, kitüntetések odaítélését. 

17. A főiskolai tanári és egyetemi tanári kinevezési eljárás elindítását.  

18. A Kodolányi János Középiskola és Kollégiumra vonatkozó mindazon dokumentumok 

elfogadásáról és módosításáról szóló döntést, amelyet a jogszabály a fenntartó 

hatáskörébe rendel.  

19. A KJF Hallgatói Önkormányzata Alapszabályának jóváhagyását. 

20. A KJF Szenátusának képviseletében eljáró személy(ek) kiválasztásáról szóló döntést. 
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A Szenátus működése52 

1. A Szenátus létszáma 24 fő.  

2. A Szenátus elnöke a rektor. 

3. A Szenátusnak hivatalból tagjai a rektor mellett a rektorhelyettesek, a főtitkár, a 

pénzügyi és számviteli igazgató, az intézetigazgatók, a tanulmányi igazgató, a képzési 

igazgató, a nemzetközi képzési igazgató, a pedagógia-innovációs igazgató, a 

felnőttképzési igazgató, létesítmény menedzsment igazgató és a Kodolányi János 

Középiskola és Kollégium igazgatója. 

4. A Szenátusnak választás alapján tagja a három intézet részéről kettő-kettő, összesen hat 

fő oktató. Megválasztásuk rendjét külön szabályzat rögzíti. 

5. A Szenátusnak hivatalból tagja a Hallgatói Önkormányzat elnöke. 

6. A Szenátus választott tagjainak megbízatása három év, a Hallgatói Önkormányzat 

képviselőjének megbízatása egy év. A Szenátus választott tagjainak megbízatása több 

alkalommal meghosszabbítható.  

7. A Szenátus működésével kapcsolatos igazgatási és ügyviteli feladatok ellátásáról a 

főtitkár gondoskodik, így különösen: 

a) előkészíti a Szenátus üléseit, 

b) gondoskodik jegyzőkönyv készítéséről, közreműködik a határozatok 

szerkesztésében és végrehajtásában, 

c) segíti a rektort az ülések vezetésében. 

8. A Szenátus üléseire tanácskozási és véleményezési joggal állandó meghívott: az Önálló 

Főiskolai Közalapítvány elnöke.  

9. Az egyes napirendi pontok tárgyalásához – tanácskozási joggal – további személyek is 

meghívhatók. 

10. A Szenátus határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. A Szenátust a 

napirendi pontok megküldésével, az ülés helyének és időpontjának a feltüntetésével a 

                                                 

 

 

 
52 Nftv. 12. § (7), Nftv. 94. § (2) 
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rektor hívja össze úgy, hogy  a tagok a meghívót legkésőbb az ülés előtt 5 nappal 

megkapják.  

11. A Szenátus ülései nyilvánosak, azonban bármely tag kérelmére – személyiségi jogok, 

üzleti titok, illetve szellemi alkotásokhoz fűződő jogos érdekek védelme miatt – a 

Szenátus a jelenlevő tagok egyszerű szótöbbségű szavazatával a kérdés zárt ülésen való 

tárgyalását rendelheti el. 

12. A Szenátus üléseit a rektor vezeti. A Szenátus napirendjéről,  és az írásbeli 

előterjesztések szenátusi honlapon történő rögzítéséről a szenátusi tagokat a Főtitkári 

Iroda legalább 5 nappal a szenátusi ülést megelőzően e-mailen keresztül értesíti. A 

napirendi pontok módosítására a Szenátus tagjai javaslatot tehetnek legkésőbb a 

Szenátus ülésén. 

13. A Szenátus tagjai tagsági jogukat közvetlenül gyakorolják, nem helyettesíthetők.  

14. A Szenátus tevékenységét éves munkatervben rögzített módon végzi. A Szenátus 

szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell 

vezetni, amelyet a Szenátus kettő – rotációs elv alapján választott – tagja hitelesít. A 

Szenátus üléséről készített jegyzőkönyvet a főtitkár vezeti. 

15. A jegyzőkönyv tartalmazza a Szenátus ülésének helyét és idejét, a jelenlevő tagok 

számát, a határozatképesség megállapítására vonatkozó adatokat, a meghívott és 

megjelent személyek felsorolását, a napirendi pontokat, az azokkal kapcsolatosan a 

hozzászólások lényegét és az esetleges írásbeli előterjesztéseket, beszámolókat, 

döntéseket, határozatokat.  

16. A Szenátus üléseit a főtitkár vezeti be. Ennek során megállapítja a Szenátus 

határozatképességét, és javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére, akiket a 

Szenátus nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel választ meg. Ezt követően a 

Szenátus ülésének vezetése a rektor feladata, aki ismerteti a napirendet, felkéri a 

napirendi pont előadóját a tárgy ismertetésére, majd vezeti a vitát, biztosítja a tagokat 

megillető jogok gyakorlásának lehetőségét. 

17. A Szenátus a döntéseit a jelenlévő tagjai többségének egyhangú szavazatával hozza. A 

szavazás során minden tagot egy szavazat illet meg. A szavazatokat a főtitkár összesíti. 

A Szenátus hatáskörébe tartozó személyi kérdésekben a Szenátus egyszerű 

szótöbbséggel, titkos szavazás mellett határoz. A titkos szavazás előtt a Szenátus 

háromtagú szavazatszámláló bizottságot választ tagjai sorából. Kijelöli annak elnökét. A 
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titkos szavazást a szavazatszámláló bizottság bonyolítja le, annak eredményéről 

jegyzőkönyvet vesz fel, melyet mindhárom tag aláír. A szavazás eredményét az elnök 

ismerteti a Szenátus ülésein. A bizottság által felvett jegyzőkönyv a szenátusi ülés 

jegyzőkönyvének mellékletét képezi. 

18.   A Szenátus határozathozatalában nem vehet részt olyan személy, aki vagy akinek a Ptk. 

szerinti közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján  

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. Nem minősül előnynek az intézmény cél szerinti juttatásai keretében a bárki 

által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.  

19. A Szenátus az intézmény tevékenységét érintő bármely ügyben vizsgálatot rendelhet el.  

20.  A Szenátus döntéseit határozatba kell foglalni és az ülést követő tizenöt napon belül az 

intézményben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.  Kivéve az üzleti érdekeket, a  

személyiségi jogokat, érintő döntéseket. 

21.  A szenátusi tagok 1/3-ának írásos kezdeményezésére a rektornak a téma megjelölésével 

15 napon belül rendkívüli ülést kell összehívnia. 

22.  A szenátusi tagság megszűnik: 

 • a hivatali megbízás vagy tisztség megszűnésével;  

 • a választott tagok esetében a választási ciklus lejártával; 

 • lemondással; 

 • szenátusi tag halálával. 

A rektor 

1. A rektor a KJF első számú felelős vezetője és képviselője. Eljár és dönt mindazokban az 

ügyekben, amelyeket jogszabály, a Szervezeti és Működési Szabályzat nem utal más 

személy vagy testület hatáskörébe.53  

2. A rektor felelős a KJF szakszerű és törvényes működéséért, gyakorolja a munkáltatói 

jogokat.54 

                                                 

 

 

 
53 Nftv. 13. § (1) 
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3. A rektor az (1)-(2) pontokban meghatározott jogkörét esetenként vagy az ügyek 

meghatározott körében helyettesére vagy az intézmény más magasabb vezető beosztású 

alkalmazottjára átruházhatja. Az átruházott hatáskör gyakorlója a hatáskört nem adhatja 

tovább.55 

4. A rektor munkáját a rektorhelyettesek és a főtitkár segíti. 

5. A rektor munkáját belső ellenőr, rektori tanácsadók és állandó bizottságok segítik. 

6. A rektor feletti munkáltatói jog gyakorlója az Önálló Főiskolai Közalapítvány 

Kuratóriuma.56 A kuratóriumot annak elnöke képviseli. 

7. A rektor javadalmazására (alapbér, pótlékok, jutalom, egyéb eseti díjazások) a rektori 

értekezlet tesz írásbeli javaslatot az Önálló Főiskolai Közalapítvány Kuratóriumának.  

8. Rektori megbízást az kaphat, aki felsőoktatási intézményben szerzett vezetési, 

szervezési, ismeretekkel, gyakorlattal és legalább egy „C” típusú középfokú államilag 

elismert, – középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex – vagy azzal egyenértékű 

nyelvvizsgával, öt éves, a felsőoktatásban eltöltött magasabb vezetői gyakorlattal 

rendelkezik, továbbá a KJF-el teljes munkaidőre szóló munkaviszonyban áll. A rektori 

megbízás feltétele továbbá, hogy a rektorjelölt a Kodolányi János Főiskolán leadott 

akkreditációs nyilatkozattal rendelkezzen. A rektori megbízáshoz egyetemi tanári vagy 

főiskolai tanári munkakörben történő alkalmazás szükséges.57. 

9. A rektori pályázatot a Szenátus írja ki. A Szenátus megállapítja a rektori pályázati 

felhívás tartalmát. Elbírálja a rektori pályázatokat és a jelenlévő szenátusi tagok 

kétharmados többséggel meghozott határozatával megválasztja a rektorjelöltet. A 

megválasztott rektorjelölt személyéről a főtitkár öt munkanapon belül tájékoztatja a 

fenntartót.58 

                                                                                                                                                         

 

 

 
54 Nftv. 13. § (2) 
55 Nftv. 13. § (3) 
56 Nftv. 73. § (3) (e) 
57 Nftv. 13. § (5)  
58 Uo. 
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10. A fenntartó a rektori megbízásra vonatkozó javaslatát59 megküldi a miniszternek.60 A 

miniszter felsőoktatás-szervezési feladatainak ellátása keretében a rektor megbízására 

vonatkozó javaslatot megküldi a miniszterelnöknek.61 A rektor megbízására 

Magyarország miniszterelnöke jogosult.62 

11. A rektor kinevezése 5-8 évre szólhat, amely több alkalommal meghosszabbítható.63 A 

Szenátus javaslata alapján a rektor kinevezése 5 évnél rövidebb időre is 

meghosszabbítható. 

12. A Szenátus valamennyi tagjának kétharmadának igenlő szavazatával kezdeményezheti a 

rektor visszahívását.64 A Szenátus kezdeményezését a főtitkár öt munkanapon belül 

továbbítja a fenntartónak. A fenntartó a rektor felmentésére vonatkozó javaslatát65 

megküldi a miniszternek.66 A rektor felmentésére Magyarország miniszterelnöke 

jogosult.67 

13.   A rektori megbízás megszűnik: 

a) a megbízás időtartamának lejártával, 

b) lemondással, 

c) visszahívás alapján kezdeményezett felmentéssel,68 

d) a rektor halálával, 

e) a KJF jogutód nélküli megszűnése esetén. 

14. A rektor feladatait akadályoztatása esetén a rektori utasításban megjelölt 

rektorhelyettes látja el. 

                                                 

 

 

 
59 Nftv. 73. § (3) (e) 
60 Nftv. 37. § (8), 29. § (3) 
61 Nftv. 64. § (2) (c) 
62 Nftv. 37. § (8) 
63 Nftv. 37. § (3), 94. § (2) 
64 Nftv. 13. § (6) 
65 Nftv. 73. § (3) (e) 
66 Nftv. 37. § (8), 29. § (3) 
67 Nftv. 37. § (8) 
68 Lásd: 10. pont  
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15. Rendkívüli esemény (haláleset, lemondás, felfüggesztés, visszahívás) esetén a 

következő jogszerűen megválasztott rektor hivatalba lépéséig az általános 

rektorhelyettes látja el a rektori feladatokat.  

A rektor feladat- és hatásköre 

12. A rektor teljes jogkörben képviseli a KJF-et. Ennek során jogokat és kötelezettséget 

vállalhat (szerződést köthet), kiadmányozási jogkört gyakorolhat. 

13. A rektor kizárólagosan felel  

a) a KJF vagyonkezelésébe, használatába adott, illetve a KJF tulajdonában lévő 

vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, 

b) az Alapító Okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott 

követelményeknek megfelelő ellátásáért, 

c) a KJF gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság 

követelményeinek érvényesítéséért, 

d) a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, 

annak teljességéért és hitelességéért, 

e) a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, 

f) a KJF számviteli rendjéért, 

g) a belső kontrollrendszer és ennek részeként a folyamatba épített, előzetes és 

utólagos vezetői ellenőrzésért, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és 

hatékony működéséért. 

14. A rektor felel továbbá 

15. a KJF stratégiájáért, 

16. a KJF-en működő testületek munkájához szükséges feltételek megteremtéséért, 

17. a Szenátus jogkörébe tartozó ügyek előkészítéséért, a hozott döntések végrehajtásáért. 

18. A rektor feladatai különösen 

a) az intézmény hazai és külföldi képviselete, 

b) a Szenátus által hozott határozatok végrehajtásának ellenőrzése, 

c) az intézmény kezelésében álló tulajdon védelme, 

d) az intézmény egészét érintő ügyekben a kiadmányozás ellenőrzése, 

e) a munkáltatói és kinevezési-felmentési jogok gyakorlása az intézmény oktatói és 

dolgozói tekintetében a szabályzatban meghatározottak szerint, 
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f) a munkáltatói és kinevezési-felmentési jog gyakorlása a Kodolányi János 

Középiskola és Kollégium igazgatójának tekintetében, a köznevelési törvény 

előírásai alapján, 

g) a KJF Szenátusa által elfogadott költségvetést, éves beszámolót, Szervezeti és 

Működési Szabályzatot, és intézményfejlesztési tervet a fenntartó Önálló 

Főiskolai Közalapítvány Kuratóriuma elé terjeszti, 

h) az újonnan kinevezésre kerülő főiskolai tanárok és egyetemi tanárok 

kinevezésével kapcsolatban a Szenátus kinevezésre szóló javaslatát – a szavazás 

eredményét feltüntetve – megküldi a fenntartó Önálló Főiskolai Közalapítvány 

Kuratóriumának, abból a célból, hogy a Kuratórium továbbítsa a kinevezésre 

jogosultnak.  

19. A rektor átruházható felelősségi körei: 

a) a KJF szakszerű és törvényes működéséért, 

b) az egészséges és biztonságos munkafeltételek megteremtéséért, 

c) oktatási és kutatási feltételek megteremtéséért, 

d) a KJF használatába adott, illetve tulajdonában lévő vagyon rendeltetésszerű 

igénybevételéért, 

e) az Alapító Okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott 

követelményeknek megfelelő ellátásáért, 

f) a KJF gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság 

követelményeinek érvényesítéséért, 

g) a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, 

annak teljességéért és hitelességéért, 

h) a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, 

i) a KJF számviteli rendjéért, valamint 

j) a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső 

ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért való felelősség. 

20. A rektor átruházható feladat- és hatáskörei közé tartozik továbbá: 

a) a KJF-en folyó oktatási, fejlesztési és tudományos kutatási tevékenység 

irányítása, 

b) a KJF által alapított, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezettel 

kapcsolatos tulajdonosi jogok ellátása, 
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c) döntés a KJF működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben, amelyet 

jogszabály, illetve Szabályzat nem utal más személy vagy testület hatáskörébe. 

21. A rektor az átruházható felelősségi köreit, valamint a feladat- és hatásköreit az ügyek 

teljes vagy részleges körében rektori utasításban átruházhatja a KJF magasabb vezetői, 

vagy vezetői megbízással rendelkező munkavállalóira. 

22. A rektor a foglalkoztatási tervben meghatározott keretek között, az FK alapján 

gyakorolja a munkáltatói jogokat, amelyek közül kizárólagos hatáskörébe tartozik a KJF 

magasabb vezetői és vezetői megbízással rendelkező munkavállalók feletti munkáltatói 

jogok gyakorlása, ennek keretében a vezetői megbízásuk kiadása és a megbízás 

visszavonása.  

23. A munkáltatói jog gyakorlása kiterjed az intézmény tulajdonában lévő vállalkozások 

vezetőire is. 

24. A rektor gyakorolja az alapítói jogot az intézmény munkáját támogató alapítvány(ok), 

társaság(ok) esetében.  

25. A rektor a munkáltatói jogkört esetenként vagy az ügyek meghatározott körében rektori 

utasításban átruházhatja a KJF magasabb vezetői, vagy vezetői megbízással rendelkező 

munkavállalóira. 

26. A rektor operatív módon irányítja és ellenőrzi a Rektori Hivatalba integrált szervezeti 

egységeket és személyeket. 

27. A rektor ellátja a Kodolányi János Középiskola és Kollégium fenntartói feladatait.  

28. A rektor – a Szenátus döntéseinek kivételével – megsemmisíthet minden olyan döntést, 

határozatot, intézkedést, amely jogszabályt vagy a KJF szabályzatát sérti. Akire a 

döntés sérelmes rendelkezést tartalmaz, az a Szenátushoz fellebbezhet. 

29. A rektor a Szenátus jogszabályt sértő döntésének megsemmisítése érdekében 

előterjesztéssel fordulhat a fenntartóhoz. A rektor előterjesztésének a végrehajtásra 

halasztó hatálya van. 

30. A rektor a Szenátus, a Szenátus pedig a rektor jogszabálysértő döntéseinek 

megsemmisítése érdekében előterjesztéssel fordulhat a fenntartóhoz. 

A rektorhelyettesek 

A rektorhelyettesekre vonatkozó általános rendelkezések 

1. A KJF-en a rektor munkáját rektorhelyettesek segítik. 
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2. A rektort akadályoztatása esetén a rektori utasításban kijelölt rektorhelyettes helyettesíti. 

3. A rektorhelyettesek magasabb vezetői megbízással rendelkező vezetők. 

4. A KJF-en rektorhelyettesi megbízást egyetemi, illetve főiskolai tanár, vagy főiskolai 

docens kaphat.  

5. A rektorhelyetteseket a Szenátus véleményének kikérését követően a rektor nevezi ki. A 

rektorhelyettesi megbízások határozatlan időre szólnak. A rektorhelyettesek feletti 

munkáltatói jogkört a rektor gyakorolja.  

6. A rektorhelyettesek megbízásának megszüntetéséhez a Szenátus véleményezése 

szükséges. 

7. A rektorhelyettesek a rektorral egyetemlegesen felelnek a KJF intézményi és szaki 

akkreditációjáért. 

8. A rektorhelyetteseket magasabb vezetői munkájuk során együttműködési és 

koordinációs kötelezettség terheli. Az együttműködési kötelezettség a KJF vezető 

beosztású munkavállalóival kapcsolatosan is követelmény. 

Az általános rektorhelyettes 

1. Az általános rektorhelyettes feladata a KJF eredményes, cégszerű működtetésének a 

gazdálkodási, költségvetési és pénzügyi folyamatainak koordinálása, ellenőrzése, a 

pénzügyek felügyelete.  

2. Feladata a források allokációja, a működtetés és fejlesztés gazdasági konstrukcióinak 

kialakítása, a KJF költséghatékony működésének elősegítése. Ennek érdekében 

működteti a belső allokációnak megfelelő ellenőrzési rendszereket, segíti a belső 

ellenőrzési tevékenységet. Részt vesz a KJF kockázati stratégiai programjainak 

kialakításában.  

3. Gondoskodik a termékfejlesztési folyamatban a gazdasági konstrukció megfelelő 

kialakításáról. 

4. Irányítja a VIR Központot. Ennek részeként különösen: 

A KJF vezetése részére folyamatos visszajelzést ad az intézmény pénzügyi helyzetéről. 

A KJF költséghatékony működését ellenőrzi. Az allokációs egységek részére 

visszajelzést ad az őket érintő gazdasági és pénzügyi helyzetről. Félévente minimum 

egy alkalommal hírlevelet ad ki. 

5. Képviseleti joga van a rektor által meghatározott módon hazai és nemzetközi szinten 

egyaránt. 
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6. Az általános rektorhelyettes közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egység a 

Kancellária. A Kancelláriához az alábbi szervezeti egységek tartoznak: 

a) Pénzügyi és Számviteli Hivatal. Vezetője a pénzügyi és számviteli igazgató. 

b) Humánpolitikai Iroda Vezetője: humánpolitikai irodavezető 

c) Létesítmény Menedzsment Központ Vezetője: létesítmény menedzsment igazgató 

d) VIR Központ Vezetője: az általános rektorhelyettes 

e) a KJF vállalkozásai 

f) Diákszállások Vezetője: kollégiumvezető 

7. Feladata a pénzügyi fenntarthatóság és a pénzügyi kockázatok menedzselése. Irányítja 

az intézmény pénzügyi és gazdasági folyamatait. Fejleszti és koordinálja a főiskola 

gazdasági partner kapcsolatait. Közreműködik a gazdasági folyamatok 

megtervezésében. 

8. Feladata a KJF humánpolitikai és üzemeltetési tevékenységének ellenőrzése.  

9. Irányítja a KJF diákszállásainak a tevékenységét. 

10. Feladata a KJF vállalkozásainak ellenőrzése. Új vállalkozói tevékenységek létrehozása, 

ezek koordinálása, felügyelete és irányítása. 

11. Az általános rektorhelyettesnek a részletes hatáskörét, feladatait, irányítási 

felelősségének a körét a munkaköri leírás, a Foglalkoztatási Követelményrendszer, 

valamint a KJF teljesítményalapú vezetői felelősségi rendszere c. dokumentum rögzíti. 

A tudományos rektorhelyettes 

1. A tudományos rektorhelyettes feladata az intézményi tervezési rendszer és a stratégiai 

működéshez kapcsolódó tudományos innovációs és minőségfejlesztési tevékenységnek, 

valamint az ezekhez kapcsolódó operatív programoknak a koordinálása, azok 

beszámolóinak nyilvántartása, a teljesítményértékelés megszervezése, a képzési, 

alkalmazott kutatási, helyi fejlesztéshez kapcsolódó projektek menedzselése, az 

oktatásfejlesztés és oktatási minőség módszereinek és standardjainak kialakítása és 

érvényre juttatása. 

2. A KJF közép- és hosszú távú fejlesztési stratégiájának kialakításához szükséges 

kutatások, elemzések, háttértanulmányok folyamatos elkészítése, a KJF pozícióinak 

folyamatos értékelése, átvilágítása, a felsőoktatási trendek kutatása és elemzése. 

3. Hatáskörébe tartozik a KJF működtetésében a felsőoktatási törvényi kötelezettségnek és 

a nemzetközi kiválósági alapelveknek megfelelő tervezési rendszer kialakítása, a 
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kapcsolódó tervezési dokumentáció kialakítása és a kapcsolódó jelentési rendszer 

betartatása. 

4. Hatásköre a KJF intézményi és programakkreditációjának megszervezése, előkészítése, 

az akkreditációs folyamat irányítása. 

5. A KJF stratégiai fejlesztési irányainak gondozása, az operatív és éves tervek 

megvalósításának nyomon követése.  

6. Hatáskörébe tartozik a KJF fejlesztési programjainak irányítása és a közvetlen pályázati 

és projektek felügyelete. 

7. A KJF képzési innovációs tevékenysége kereteinek kialakítása. 

8. Feladata az intézményi minőségirányítási rendszer működtetése. 

9. A tudományos rektorhelyettes feladata a KJF képzési területeihez kapcsolódó elméleti 

és alkalmazott kutatásoknak, valamint a művészeti alkotó tevékenységnek az 

intézményi szintű irányítása, koordinálása, ellenőrzése. 

10. Az alap és mesterképzéshez kapcsolódó országos és nemzetközi tudományos műhelyek 

tevékenységnek kialakítása, szakmai összehangolása. A tudományos műhelyek 

középtávú programjainak kialakítása, azok stratégiai célok szerinti működtetése, 

koordinálása, ellenőrzése. 

11. Az intézeti tanszékek regionális és nemzetközi akadémiai kapcsolatainak irányítása és 

támogatása.  

12. Az oktatói teljesítményértékelés és szaki minőség ellenőrzése, együttműködve a képzési 

igazgatóval. 

13. A képzési területekhez tartozó kutatásokhoz kapcsolódó kiadványok, periodikák 

kiadásának a koordinációja. 

14. A Kodolányi János Európai Integrációs Kutató és Fejlesztő Intézet munkájának 

irányítása. 

15. A Könyvtár és Információs Központ munkájának irányítása. 

16. A KJF akadémiai elismertségét eredményező tudományos kommunikáció irányítása. 

17. A KJF Tudományos Tanács működtetése. 

18. A szakokhoz és intézetekhez kapcsolódó intézményi szintű tudományos rendezvények 

megtervezése, összehangolása. 

19. A hallgatói tudományos tevékenység koordinációja, a tudományos diákköri munka 

ellenőrzése és értékelése. A KJF részvételének erősítése a tudományos diákköri 
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tevékenység nemzeti koordinációs rendszerében. Szakmai kapcsolattartás az OTDK 

szervezetével. 

20. Kialakítja KJF szakkollégiumi rendszerét. 

21. Meghatározza a KJF szabadegyetemek szakmai programját. 

22. A tudományos rektorhelyettes közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek: 

a) Fejlesztési, Pályázati és Minőség Központ. Vezetője a pályázati 

programigazgató 

b) Felsőoktatáspedagógiai Innovációs és Akkreditációs Központ. Vezetője a 

pedagógia-innovációs igazgató 

c) Kodolányi János Európai Integrációs Kutató és Fejlesztő Intézet. Vezetője a 

tudományos rektorhelyettes 

d) Könyvtár és Információs Központ Vezetője: a könyvtárigazgató 

23. A tudományos rektorhelyettesnek a részletes hatáskörét, feladatait, irányítási 

felelősségének a körét a munkaköri leírás, a Foglalkoztatási Követelményrendszer, 

valamint a KJF teljesítményalapú vezetői felelősségi rendszere c. dokumentum rögzíti. 

A nemzetközi és felnőttképzési rektorhelyettes 

1. A nemzetközi és felnőttképzési rektorhelyettes feladata a KJF nemzetközi képzési és 

fejlesztési tevékenységének, valamint a felnőttképzési tevékenység stratégiai irányainak 

kialakítása. Az ehhez kapcsolódó szolgáltatások megszervezése, megvalósítása, 

felügyelete, minőségirányítása és monitoringrendszerének a kialakítása, működtetése és 

ellenőrzése. 

2. Irányítja a KJF nemzetközi képzési és szolgáltatási tevékenységét, felügyeli az 

intézményi együttműködéseket, a hallgatói, oktatói és személyzeti mobilitást, a 

nemzetközi kutatási és pályázati együttműködés folyamatait. 

3. Fejleszti a KJF önálló képzési kínálatát, a képzési és kutatási kooperációkat, elősegíti a 

nemzetközi akkreditáció folyamatait, ellenőrzi a nemzetközi hallgatói és oktatási 

támogatási források jogszerű felhasználását. Feladata a nemzetközi együttműködés 

költséghatékony és fenntartható kereteinek kialakítása. 

4. Feladata a KJF nemzetközi jelenlétének stratégiai szintre emelése, a KJF nemzetközi 

oktatási, szolgáltatási kínálatának kialakítása. 

5. Feladata továbbá a KJF felnőttképzési, szolgáltatási kínálatának kidolgozása, a 

felnőttképzési programok piacorientált és költséghatékony működtetése. 
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6. A Nyelvvizsgaközpontnak, mint a felnőttképzés speciális területének a stratégiai szintű 

irányítása, költséghatékony működésének elősegítése, a Nyelvvizsgaközpont 

munkájának ellenőrzése. 

7. A nemzetközi és felnőttképzési rektorhelyettes közvetlen irányítása alá tartozó 

szervezeti egységek: 

a)   Nemzetközi Képzési és Szolgáltató Központ. Vezetője a nemzetközi képzési 

igazgató. 

b) Felnőttképzési Központ. Vezetője a felnőttképzési igazgató. 

8. A nemzetközi és felnőttképzési rektorhelyettesnek a részletes hatáskörét, feladatait, 

irányítási felelősségének a körét a munkaköri leírás, a Foglalkoztatási 

Követelményrendszer, valamint a KJF teljesítményalapú vezetői felelősségi rendszere c. 

dokumentum rögzíti. 

Az oktatási rektorhelyettes 

1. Az oktatási rektorhelyettes irányítja és felügyeli a KJF oktatási, tanulmányi, felvételi 

ügyekkel kapcsolatos tevékenységét, különös tekintettel a képzési és kimeneti 

követelményekre, a tantervekre, tanrendekre, az oktatási rendre és fegyelemre. 

2. Feladata a bolognai rendszer KJF-et érintő képzési kereteinek fejlesztése, 

felülvizsgálatának irányítása, javaslatok kimunkálása, változtatások végrehajtása, az 

európai és nemzetközi standardokhoz igazítása, ehhez kapcsolódóan a KJF képzési 

keretrendszerének kialakítása, abban a kiválósági és az allokációs hatékonysági és 

eredményességi nézőpontok érvényre juttatása. 

3. Az oktatási rektorhelyettes ellátja a felügyeletet a tanulmányi igazgatás, a Képzési 

Kiválósági Központ és intézetek felett. 

4. Kialakítja az intézetek státusgazdálkodásának keretrendszerét, a tudományos 

rektorhelyettessel koordinálva meghatározza azok szakmai státusait. 

5. Javaslatot tesz az intézetek kezdeményezése alapján a vezető oktatói státusok 

betöltésére.  

6. Kezdeményezi az oktatók átsorolását.  

7. Dönt az akkreditálhatósági szabályoknak megfelelő óraadói oktatói és óraadói tanári 

szerződésekről.  

8. Felelős az oktatói, tanári életpálya hatékony működtetéséért. 

9. Az oktatási rektorhelyettes közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek: 
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a) Tanulmányi Hivatal. Vezetője a tanulmányi igazgató. 

b) Képzési Kiválósági Központ. Vezetője a képzési igazgató. 

c) Turisztikai és Gazdaságtudományi Intézet. Vezetője az intézetigazgató. 

d) Társadalom- és Bölcsészettudományi Intézet. Vezetője az intézetigazgató. 

e) Kulturális, Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet. Vezetője az 

intézetigazgató. 

10. Az oktatási rektorhelyettesnek a részletes hatáskörét, feladatait, irányítási 

felelősségének a körét a munkaköri leírás, a Foglalkoztatási Követelményrendszer, 

valamint a KJF teljesítményalapú vezetői felelősségi rendszere c. dokumentum rögzíti. 

A főtitkár 

A főtitkárra vonatkozó általános rendelkezések 

1. A KJF-en a rektort munkájában a főtitkár segíti. 

2. A főtitkár magasabb vezetői megbízással rendelkező vezető, aki ellátja a KJF jogi 

igazgatási feladatait. 

3. A főtitkárt a KJF főállású főiskolai tanárai közül a Szenátus véleményének kikérését 

követően a rektor nevezi ki. A főtitkári státusz betöltése jogi képesítést is igényel. 

4. A főtitkár munkáját felsőfokú végzettséggel és legalább jogi asszisztensi 

szakképesítéssel rendelkező jogi szakreferens segíti.  

5. A főtitkári megbízás határozatlan időre szól. A főtitkár feletti munkáltatói jogkört a 

rektor gyakorolja.  

6. A főtitkár magasabb vezetői megbízásának megszűntetéséhez a Szenátus 

véleményezése szükséges. 

A főtitkár feladatai 

1. Felügyeli a KJF-en a törvényesség és a szabályszerűség érvényesülését, az intézményi 

működés törvényességét, rendezettségét, hatékonyságát. 

2. Irányítja és koordinálja a KJF működéséhez kapcsolódó szabályzatok elkészítését. 

Különös tekintettel a Szervezeti és Működési Szabályzat folyamatos korszerűsítésére és 

annak jogszabályi összhangjára. 

3. Jogi igazgatási és szervezeti kérdésekben segíti a KJF vezetőinek és vezető testületeinek 

a munkáját. 



A KJF SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 

 

 

 

35 

4. Ellenőrzi a KJF-en született döntések, határozatok törvényességnek való megfelelését. 

5. Értelmezi a KJF működésével kapcsolatos jogszabályokat, szabályzatokat és 

felvilágosítást ad azokról. 

6. Előkészíti a Szenátus üléseit, döntéseit, határozatait, a Szenátus éves munkatervét. 

7. Ellátja a Szenátus titkári feladatait. 

8. Ellenőrzi a Szenátus határozatainak végrehajtását. 

9. Gondoskodik a KJF működéséhez kapcsolódó dokumentumok, különös tekintettel a 

Szenátus által hozott döntések és határozatok tárának naprakész vezetéséről. 

10. Ellenőrzi azoknak az érintett szervezeti egységek, vezetők, dolgozók, hallgatók általi 

megismertetését. 

11. Felügyeli az adatkezelés törvényességét. 

12. Kapcsolatot tart a KJF jogi képviselőivel. 

13. A vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével kialakítja a hallgatói jogorvoslat 

elbírálásának a rendjét. Ellátja a Jogorvoslati Bizottság elnöki teendőit. 

14. A vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével kialakítja a hallgatói fegyelmi és 

kártérítési ügyek elbírálásának a rendjét. 

15. A rektor felkérésére részt vesz a hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek lefolytatásában. 

16. Magasabb vezetői munkája során támogatja a mindenkori rektort vezetői tevékenysége 

ellátásában és programja megvalósításában, együttműködik a KJF magasabb vezetőivel 

és vezetőivel, a szenátusi döntések és határozatok előkészítőivel, előterjesztőivel. 

17. A főtitkár közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egység: 

g) Főtitkári Hivatal Vezetője a főtitkár. 

18. A főtitkárnak a részletes hatáskörét, feladatait, irányítási felelősségének a körét a 

munkaköri leírás, a Foglalkoztatási Követelményrendszer, valamint a KJF 

teljesítményalapú vezetői felelősségi rendszere c. dokumentum rögzíti. 

A pénzügyi és számviteli igazgató 

1. A KJF pénzügyi és számviteli tevékenységét, azok műveleteinek megtervezését, 

vezetését, koordinálását, ellenőrzését, valamint és azok hatósági megfelelőségének 

megvalósítását, törvényességének betartását a pénzügyi és számviteli igazgató látja el. 

2. A pénzügyi és számviteli igazgató magasabb vezetői megbízással rendelkező gazdasági 

vezető. 
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2. A pénzügyi és számviteli igazgatót a rektor javaslatára a fenntartó határozatlan időre 

nevezi ki. Megbízásának visszavonására a fenntartó jogosult.69 A pénzügyi és 

számviteli igazgató feletti munkáltatói jogkört a rektor gyakorolja. A pénzügyi és 

számviteli igazgató közvetlen munkahelyi felettese az általános rektorhelyettes. 

3. A pénzügyi és számviteli igazgató feladata különösen a pénzügyi tervezés és allokáció 

koordinációja, a fő költséghelyek meghatározása, a fedezet alapú költségvetés 

kereteinek megtervezése, kidolgozása, a KJF pénzügyi és számviteli folyamatainak 

ellenőrzése, az intézményi pénzügyi tervezési rendszer stratégiai célok mentén történő 

kialakítása, az intézményi képzési szolgáltatások allokációs rendszerének kifejlesztése, 

az intézményi finanszírozás és a pénzügyi szolgáltatások kialakítása, azok fejlesztése. 

4. A pénzügyi és számviteli igazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egység 

a) Pénzügyi és Számviteli Hivatal. 

5. A pénzügyi és számviteli igazgatónak a részletes hatáskörét, feladatait, irányítási 

felelősségének a körét a Foglalkoztatási Követelményrendszer, valamint a KJF 

teljesítményalapú vezetői felelősségi rendszere c. dokumentum rögzíti. 

A tanulmányi igazgató 

1. A KJF-en az oktatási rektorhelyettes munkáját tanulmányi igazgató segíti. 

2. A tanulmányi igazgatót határozatlan időre a rektor bízza meg. A tanulmányi igazgató 

feletti munkáltatói jogkört a rektor gyakorolja. A tanulmányi igazgató közvetlen 

munkahelyi felettese az oktatási rektorhelyettes. 

3. A tanulmányi igazgató feladata a KJF oktatásszervezési és oktatásszolgáltatási 

rendszerének főiskolai szintű kialakítása, működtetése, koordinációja, az ezzel 

kapcsolatos hatósági feladatok ellátása. 

4. Minden tagozatra és képzési szintre, formára vonatkozóan a tanulmányi adminisztráció 

egységes rendszerének a megszervezése, különös tekintettel a nemzetközi és hazai 

ekvivalencia rendszereknek való megfelelésre. 

5. A KJF tanulmányi adatszolgáltatási rendszerének a kialakítása és megszervezése. 

                                                 

 

 

 
69 Nftv. 73. § (3) f)  
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6. Kidolgozza, működteti és ellenőrzi a KJF elektronikus tanulmányi adatbázisait minden 

képzési területre és tagozatra kiterjedően. 

7. Előkészíti a tanulmányi területre vonatkozó szabályzatokat, különös tekintettel a 

Tanulmányi és Vizsga Szabályzatra.  

8. Kapcsolatot tart az Oktatási Hivatallal a képzési kapacitás, adatszolgáltatás, felvételi 

eljárás, képzés regisztráció tárgyában. 

9. Kialakítja a kreditrendszer nemzetközi és hazai szabályozásainak megfelelő intézményi 

rendet.  

10. A felvételi eljárás hatékony és eredményes folyamataink megszervezése. 

11. Közreműködik az oktatási folyamatok, valamint az óra- és vizsgarend kapacitáskímélő 

rendszerének hatékony és költségtakarékos kialakításában. 

12. A tanulmányi igazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egység: 

b) Tanulmányi Csoport és Ügyfélszolgálat. Vezetője a tanulmányi csoportvezető. 

h)  Oktatásszervezési Iroda. Vezetője az oktatásszervezési irodavezető. 

13. A tanulmányi igazgató feladat- és hatáskörébe tartozik a közvetlen irányítása alá tartozó 

szervezeti egységek funkcióinak és hatáskörének megállapítása, valamint a fent említett 

egységek csoportvezetőinek tevékenysége feletti szakmai felügyelet. 

14. A tanulmányi igazgatónak a részletes hatáskörét, feladatait, irányítási felelősségének a 

körét a munkaköri leírás, a Foglalkoztatási Követelményrendszer, valamint a KJF 

teljesítményalapú vezetői felelősségi rendszere c. dokumentum rögzíti. 

A képzési igazgató  

1. A KJF-en az oktatási rektorhelyettes munkáját képzési igazgató segíti. 

2. A képzési igazgatót határozatlan időre a rektor bízza meg. A képzési igazgató feletti 

munkáltatói jogkört a rektor gyakorolja. A képzési igazgató közvetlen munkahelyi 

felettese az oktatási rektorhelyettes. 

3. A képzési igazgató feladata a képzés minőségének intézményi minőségbiztosítási 

központú rendszerének kialakítása, a hallgatói elégedettségmérés rendszerének 

kidolgozása, az eredmények elemzése, a szükséges visszacsatolások elvégzése, az 

oktatás minőségének, pedagógiai módszertanának érvényre juttatása. 

4. Kidolgozza az oktatói önértékelési és teljesítményalapú értékelési rendszerét. 

5. A képzési igazgató feladata az oktatás pedagógiai folyamatainak az irányítása, 

ellenőrzése, az intézmény pedagógiai programjának érvényre juttatása, a mentori/tutori 
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rendszer kidolgozása, működtetése. Feladata továbbá a pedagógiai módszertani 

szolgáltatások, óralátogatások, pedagógiai módszertani segítségnyújtás (a pedagógia 

fejlesztés eredményei, tanszékvezetői kérés, vagy az elégedettségmérés eredményei 

alapján, módszertani továbbképzések szervezése.  

6. Feladata az oktatás tartalmi elemeinek a pedagógiai programhoz történő illesztése, 

oktatás tartalmi elemeinek összehangolása (óraszám, tantárgynév oktatott félév,  

specializációk). 

7. A képzési igazgató ellenőrzi a napi oktatási tevékenységet. 

8. Támogatja a budapesti ügyfélszolgálat munkáját módszertani szempontból.  

9. Kidolgozza és működteti a budapesti oktatás adminisztráció ügyeleti rendszerét. 

10. Irányítja a Diáktanácsadó és Karrier Iroda munkáját, ezen belül különösen a mentális 

diáktanácsadási tevékenység koordinálását, és a hallgatói és oktatói karriertérkép 

elkészítését. A Diáktanácsadó és Karrieriroda szakmai partnere a Pszichológia Tanszék. 

11. A képzési igazgató feladat- és hatáskörébe tartozik a közvetlen irányítása alá tartozó 

szervezeti egységek funkcióinak és hatáskörének megállapítása, valamint a fent említett 

egységek csoportvezetőinek tevékenysége feletti szakmai felügyelet. 

12. A képzési igazgató részletes hatáskörét, feladatait, irányítási felelősségének a körét a 

munkaköri leírás, a Foglalkoztatási Követelményrendszer, valamint a KJF 

teljesítményalapú vezetői felelősségi rendszere c. dokumentum rögzíti. 

Intézetigazgatók 

1. A KJF-en az oktatási rektorhelyettes munkáját intézetigazgatók segítik. 

2. Az intézet igazgatóinak a KJF-en határozatlan idejű főiskolai tanári vagy főiskolai 

docensi kinevezéssel és igazolt adminisztratív vezetési gyakorlattal kell rendelkezniük.  

3. Az intézet igazgatóit határozatlan időre a rektor bízza meg. Az intézet igazgatói feletti 

munkáltatói jogkört a rektor gyakorolja. Az intézet igazgatóinak közvetlen munkahelyi 

felettese az oktatási rektorhelyettes. 

4. Az intézet igazgatóit együttműködési és koordinációs kötelezettség terheli. Az 

együttműködési kötelezettség kiterjed a Az intézetekhez tartozó intézeti tanszékek 

vezetőivel való kapcsolattartásra is.  

5. Az intézetigazgató feladata: a szakterület képzési programjainak a menedzselése, a 

képzések országos és nemzetközi versenyképességének biztosítása; az intézeti 

tanszékeknek, mint alapvető szakmai egységek működésének felügyelete; megtervezi az 
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oktatók szakterületének megfelelő módszertani felkészítését; felelős a szakterületi 

módszertani kultúra érvényre juttatásáért. 

6. Az intézetigazgató felel a hatékony és hallgatóbarát vizsgarend kialakításáért, a mérés 

és értékelési rendszer szakszerűségéért, a kiadott diplomák minőségéért. 

7. Az intézetigazgató ellenőrzi az intézeti tanszékek hallgatói menedzsmenttel kapcsolatos 

tevékenységét.  Ellenőrzi a hallgatói beiratkozást, tantárgyfelvételt, a hallgatói 

előrehaladást, a hallgatói teljesítményeket, a hallgatói gyakorlatok megszervezését, azok 

lebonyolítását, felügyeli a szakdolgozatokat, azok szakmai innovációs megfelelőségét, 

kutatás-módszertani megalapozottságát és a szakdolgozatok bírálatának szakszerűségét. 

11. Az intézetigazgató figyelemmel kíséri a VIR rendszerben a költségek és a bevételek 

alakulását, a havi VIR jelentések alapján ellenőrzi a költségek szinten tartását. 

12. Az intézetigazgató felügyeli az intézeti tanszékek hallgatói szakmai programjának 

koordinációját, ellenőrzi a tanszéki hallgatói kapcsolatok folyamatait, ellenőrzi a 

tantárgyi dokumentációt, annak határidőre való elkészítését.  

13. Az intézetigazgató felelős a hallgatók Alumni programjaiért. 

14. Az intézetigazgató irányítja a felvételi hallgatói tájékoztató szakra vonatkozó 

dokumentumainak elkészítését. 

15. Az intézetigazgató irányítja és koordinálja a KJF Erasmus képzési kínálatának 

szakterületre vonatkozó programjait valamint, alap- és mesterszakos diplomát adó, 

szakirányú továbbképzési diplomát adó vagy egyéb részprogramok kialakítását és azok  

nemzetközi képzési kínálatra való előkészítését.  

16. Az intézetigazgató felelős a nemzetközi kutatási programok menedzseléséért (OTKA 

nemzetközi és Tempus nemzetközi), egyéb kutatási programok szakmai 

kezdeményezéséért és szakmai programjainak megvalósításáért (EU 2020, Joint Master, 

stb.). 

17. Az intézetigazgató dönt a szakterület hazai és nemzetközi szervezeti tagságáról, felel a 

szervezeti és hálózati kapcsolatokért, az érintett rektorhelyettesekkel való egyeztetést 

követően. 

18. Az intézetigazgató kezdeményezi a távoktatási és egyéb képzések könyvtári és 

szakirodalmi fejlesztési javaslatainak elkészítését. 

19. Közreműködnek az oktatói minősítési eljárások lefolytatásában, a kinevezések 

előkészítésében. 
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20. Az intézetigazgatók részletes hatáskörét, feladatait, irányítási felelősségének a körét a 

munkaköri leírás, a Foglalkoztatási Követelményrendszer, valamint a KJF 

teljesítményalapú vezetői felelősségi rendszere c. dokumentum rögzíti. 

Nemzetközi képzési igazgató 

1.  A KJF-en a nemzetközi és felnőttképzési rektorhelyettes munkáját nemzetközi képzési 

igazgató segíti.  

2.  A nemzetközi képzési igazgatót határozatlan időre a rektor bízza meg. A nemzetközi 

képzési igazgató feletti munkáltatói jogkört a rektor gyakorolja. A nemzetközi képzési 

igazgatónak közvetlen munkahelyi felettese a nemzetközi és felnőttképzési 

rektorhelyettes. 

3. A nemzetközi képzési igazgató feladata a KJF nemzetközi programjainak 

megtervezése, a nemzetközi programok megvalósítása.   

4. Feladata a nemzetközi hallgatói és oktatói személyzeti mobilitás fejlesztése, 

koordinációja, a nemzetközi hálózatépítés, nemzetközi pályázati tevékenység 

irányítása, a nemzetközi együttműködések menedzselése, a KJF nemzetközi képzési 

kínálatának kialakítása és folyamatos bővítése.  

5. Feladatainak ellátása során együttműködik az intézetek igazgatóival, az intézeti 

tanszékvezetőkkel, a KJF oktatóival, a KJF Hallgatói Önkormányzatával és a hallgatói 

közösségekkel.  

6.   A képzési igazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egység  

a) a Nemzetközi Képzési és Szolgáltató Központ. 

7.   A nemzetközi képzési igazgató részletes hatáskörét, feladatait, irányítási 

felelősségének a körét munkaköri leírás, a Foglalkoztatási Követelményrendszer, 

valamint a KJF teljesítményalapú vezetői felelősségi rendszere c. dokumentum rögzíti. 

 

Felnőttképzési igazgató 

1.  A KJF-en a nemzetközi és felnőttképzési rektorhelyettes munkáját felnőttképzési 

igazgató segíti.  

2.  A felnőttképzési igazgatót határozatlan időre a rektor bízza meg. A felnőttképzési 

igazgató feletti munkáltatói jogkört a rektor gyakorolja. A felnőttképzési igazgatónak 

közvetlen munkahelyi felettese a nemzetközi és felnőttképzési rektorhelyettes. 
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3. A felnőttképzési igazgató feladata a KJF felnőttképzési kínálatának és ahhoz 

kapcsolódó szolgáltatásainak, marketing rendszerének kialakítása, fejlesztése, 

működtetése.  

4. Feladata a versenyképes és költséghatékony felnőttképzési programok kialakítása, 

működtetése. 

5. A felnőttképzési igazgató a Nyelvvizsgaközpont felelős vezetője. Ebben a 

minőségében meghatározza a Nyelvvizsgaközpont stratégiai céljait és felügyeli azok 

teljesülését. Javaslatot tesz a Nyelvvizsgaközpont szakmai vezetőjének kinevezésére 

és felmentésére.  

6. Szakmai irányításával működik az Orosházi Oktatásszervezési Központ. 

7. Feladatainak ellátása során együttműködik az intézetek igazgatóival, és az intézeti 

tanszékvezetőkkel. 

8. A felnőttképzési igazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egység  

a) Felnőttképzési Központ, 

b) Nyelvvizsgaközpont, 

c) Orosházi Oktatásszervezési Központ. 

9. A felnőttképzési igazgató részletes hatáskörét, feladatait, irányítási felelősségének a 

körét munkaköri leírás, a Foglalkoztatási Követelményrendszer, valamint a KJF 

teljesítményalapú vezetői felelősségi rendszere c. dokumentum rögzíti. 

Pedagógia-innovációs igazgató 

1. A KJF-en a tudományos rektorhelyettes tevékenységébe tartozó programok 

megvalósításában a pedagógiai innovációs igazgató működik közre. 

2. A pedagógiai innovációs igazgatót határozatlan időre a rektor bízza meg, felette a 

munkáltatói jogkört a rektor gyakorolja, közvetlen felettese a tudományos 

rektorhelyettes. 

A pedagógiai innovációs igazgató feladata a KJF versenyképességi célkitűzéseinek 

támogatása, a képzési és kutatási, fejlesztési innovációk rendszerbe illesztésével. 

Feladata a fentiek alapján a képzési modell komplex rendszere kialakítása és 

folyamatos fejlesztése, különös tekintettel a képzések tartalmi fejlesztésére, az 

akkreditációk előkészítésére. 
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3. Feladata a pedagógiai mérés és értékelés nemzetközileg elfogadott rendszere 

kialakítása, a képzésekhez kapcsolódó távoktatási szolgáltatási programcsomagok 

fejlesztése. 

4. Feladata a távoktatási rendszer informatikai szolgáltatásainak és tartalomfejlesztési 

programjainak megvalósítása. 

5. Összefogja és rendszerezi, az oktatók számára elérhetővé teszi a pedagógiai 

módszertani és a kutatás-módszertani jó gyakorlatokat. 

6. Felméri a KJF képzési szükségleteit, a szükségletek alapján kialakítja a KJF belső 

továbbképzési rendszerét, megszervezi a kompetenciafejlesztő programokat és az 

ehhez kapcsolódó tanácsadási rendszert. Javaslatot tesz a KFJ oktatói-kutatói, 

adminisztratív állománya éves képzési tervére, és felelős annak megvalósításáért. 

7. Feladatainak ellátása során együttműködik a humánpolitikai iroda vezetőjével, a 

képzési igazgatóval és az érintett egységek vezetőivel.  

8. Felelős a felsőoktatás hazai és nemzetközi képzési és kutatási trendjeinek feltárásáért, 

a fejlesztésekhez szükséges komparatív elemzések megvalósításáért. 

9. Felelős a KJF képzési rendszere és modellje nemzetközi képzésekre való alkalmassága 

megteremtéséért, a nemzetközi képzésekhez szükséges szabályzatok kialakításáért, és 

a nemzetközi akkreditációk előkészítéséért. 

10. A pedagógiai innovációs igazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egység a 

Felsőoktatáspedagógiai Innovációs és Akkreditációs Központ. 

11. A pedagógiai innovációs igazgató felelős a hallgatói tehetséggondozás modelljeinek 

és rendszereinek fejlesztéséért. 

12. A pedagógiai innovációs igazgató felelős a KJF szabadegyetemi rendszere 

fejlesztéséért és ellenőrzéséért. 

13. A pedagógiai innovációs igazgató felelős az intézményi rangsorokat működtető 

műhelyekkel való kapcsolattartásért, és azok részére a megfelelő adatszolgáltatásért. 

14. A pedagógiai innovációs igazgató feladata a hatáskörébe tartozó tevékenységekhez 

illeszkedően hazai és nemzetközi pályázatok indítása és menedzselése. 

15. A pedagógiai innovációs igazgató a hatáskörébe tartozó egység működése 

fenntarthatóságát, költséghatékonyságát és külső finanszírozási források bevonásával 

javíthatja. 
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16. A pedagógia-innovációs igazgató részletes hatáskörét, feladatait, irányítási 

felelősségének a körét munkaköri leírás, a Foglalkoztatási Követelményrendszer, 

valamint a KJF teljesítményalapú vezetői felelősségi rendszere c. dokumentum rögzíti. 

Könyvtárigazgató 

1. A könyvtár és információs központ igazgatója felelős a KJF könyvtári szolgáltatásai 

minőségi céloknak megfelelő fejlesztéséért és megvalósításáért. 

2. Feladata a könyvtári gyűjtőkör képzésekhez való igazítása és a könyvtári működés 

szakszerű tevékenységi rendszere megszervezése. 

3. A könyvtárigazgató kapcsolatot tart az intézetigazgatókkal, megszervezi a 

képzésekhez szükséges szakirodalmi dokumentáció nyilvántartását és frissítését. 

4. Felelős a hallgatók részére a szükséges szakirodalom biztosításáért, azok egy részének 

korlátozottan hozzáférhető, a szerzői jogot figyelembe vevő zártkörű elektronikus 

elérhetősége megteremtéséért. 

5. Rendszeresen áttekinti és frissíti a könyvtár fejlesztési stratégiáját és minőségirányítási 

programját. 

6. Áttekinti a könyvtári szolgáltatások rendszerét és rendszeresen méri az azokkal való 

elégedettség szintjét. 

7. Feladata a könyvtár információs rendszere fejlesztése és karbantartása. 

8. Feladata a felsőoktatási könyvtári egyesületekkel való kapcsolattartás. 

9. Felelős a KJF könyvtára hazai és nemzetközi hálózatokba való illesztéséért. 

10. Felelős a KJF könyvtára adatbázisainak és dokumentumállományának költség-

hatékony fejlesztéséért. 

11. Feladata a szakokhoz kapcsolódó szakmai adatbázisok és könyvtári információs 

feltárások fejlesztése, ebben együttműködik a pedagógiai innovációs igazgatóval. 

12. Felelős a könyvtárosok szakmai továbbképzési rendszere kialakításáért. 

13. Felelős a könyvtári minőségirányítási rendszer működtetéséért. 

14. Feladata a könyvtár és információs központ működésének fenntarthatósága, 

költséghatékonysága biztosítása külső finanszírozási források és alternatív bevételt 

teremtő szolgáltatások kialakítása. 

15. Feladata a könyvtár honlapja naprakész működtetése. 
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16. A könyvtárigazgató részletes hatáskörét, feladatait, irányítási felelősségének a körét 

munkaköri leírás, a Foglalkoztatási Követelményrendszer, valamint a KJF 

teljesítményalapú vezetői felelősségi rendszere c. dokumentum rögzíti. 

Pályázati programigazgató 

1. A pályázati programigazgató a tudományos rektorhelyettes tevékenységébe tartozó 

intézményfejlesztési, pályázati és minőségfejlesztési programok megvalósításában 

működik közre. 

2. Az intézményi stratégia alapján kialakítja a lehetséges fejlesztési és pályázati 

programokat, javaslatokat tesz az egységek részére fejlesztési programokra az EU-s és 

egyéb pályázatok lehetőségei alapján. 

3. Összefogja és koordinálja a pályázatfigyelő tevékenységet. 

4. Kialakítja a KJF közbeszerzési pályázati kínálatát, és kialakítja a közbeszerzéseken 

való részvétel szolgáltatásait a megfelelő szervezeti egységekkel együttműködve. 

5. Kialakítja a pályázati és fejlesztési tevékenység ügyrendjét. 

6. Szervezi és menedzseli az elnyert pályázatok megvalósítását. 

7. Egyezteti a pályázatokhoz kapcsolódó HR szerződéseket, a pályázati pénzügyi 

tevékenységet és a pályázatokhoz kapcsolódó beszerzéseket, a pályázatokhoz 

kapcsolódó kötelező kommunikációt. 

8. Figyeli és ellenőrzi a pályázatok megvalósítását. 

9. Megszervezi a pályázati iroda munkatársainak képzését. 

10. Kapcsolatot épít ki az országos és a regionális pályázati donor szervezetekkel és 

pályázatmegvalósító szervezetekkel. 

11. Feladata a KJF minőségirányítási tevékenységében az ún. részminőségi programok 

menedzselése (fenntarthatóság, esélyegyenlőség, kockázatmenedzsment, stb.) és 

azoknak a pályázatok elkészítéséhez való elérhetősége biztosítása. 

12. Feladata a pályázati eredmények kommunikációja, a honlapon való megjelenítése és 

kötelező táblaelhelyezés megszervezése. 

13. Feladata a hatáskörébe tartozó egység fenntarthatósága, költséghatékonysága 

biztosítása külső finanszírozási források bevonásával. 

14. A pályázati programigazgató részletes hatáskörét, feladatait, irányítási felelősségének 

a körét munkaköri leírás, a Foglalkoztatási Követelményrendszer, valamint a KJF 

teljesítményalapú vezetői felelősségi rendszere c. dokumentum rögzíti. 
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A létesítmény menedzsment igazgató 

1. A KJF-en az általános rektorhelyettes munkáját a létesítmény menedzsment igazgató 

segíti. 

2. A létesítmény menedzsment igazgatót határozatlan időre a rektor bízza meg. A 

létesítmény menedzsment igazgató feletti munkáltatói jogkört a rektor gyakorolja. A 

létesítmény menedzsment igazgatónak közvetlen munkahelyi felettese az általános 

rektorhelyettes.  

3. A létesítmény menedzsment igazgató feladata a KJF felelősségi rendszerében lévő 

infrastruktúrájának – ide értve a biztonsági, munka- baleset- tűz-, környezetvédelmi és 

épülethasznosítási tevékenységet is működtetése.  

4. Meghatározza az intézményi terek nyújtotta szolgáltatások allokációs költségeit. 

5. Kialakítja a fenntarthatósággal kapcsolatos ügyrendi szabályozást, elkészíti az ezzel 

összefüggő fejlesztési és megvalósítási terveket.   

6. Kialakítja, a létesítmények és a szolgáltatások működtetésének költséghatékony 

folyamatait. Ellenőrzi azok betartását.  

7. Fejleszti és bővíti az oktatástechnológiai szolgáltatások körét.  

8. A létesítmény menedzsment igazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egység: 

a)   Üzemeltetés. Vezetője a létesítmény menedzsment igazgató. 

9. Felelős a hozzá tartozó egységek szolgáltatásának minőségéért. 

10. A létesítmény menedzsment igazgató részletes hatáskörét, feladatait, irányítási 

felelősségének a körét munkaköri leírás, a Foglalkoztatási Követelményrendszer, 

valamint a KJF teljesítményalapú vezetői felelősségi rendszere c. dokumentum rögzíti. 

IV. A KJF-en az autonóm vezetési működést segítő, vezetési tanácsadási, 

döntés-előkészítési feladatokat ellátó testületek 

Képzési Tanács 

1. A KJF Képzési Tanácsa a Szenátus és az oktatási rektorhelyettes képzési és oktatási 

ügyekben eljáró testülete. Gyakorolja a Szenátus által a Képzési Tanácsra átruházott 

hatásköröket. 

2. A Képzési Tanács elnöke a KJF oktatási rektorhelyettese. Tagjai az elnökön kívül az 

intézetek igazgatói, a tanulmányi igazgató, a képzési igazgató, az intézeti 
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tanszékvezetők, valamint az oktatási rektorhelyettes által felkért személyek. A Képzési 

Tanács tematikus üléseire a napirendtől függően a KJF igazgatói. 

3. A Képzési Tanács feladata különösen a KJF oktatási és képzési stratégiájának 

kialakításában, megvalósításában, valamint az akadémiai képzési programok és oktatási 

termékek fejlesztésében, azok módszertani programjainak elfogadásában és 

ellenőrzésében való részvétel.  

4. A Képzési Tanács működését, további feladat és hatáskörét saját ügyrendjében 

határozza meg.  

Tudományos Tanács 

1. A KJF Tudományos Tanácsának létrehozásáról, tagjainak megválasztásáról a Szenátus 

dönt.70 A Szenátus a Tudományos Tanács elnökének személyéről szóló döntési jogkörét 

a Rektori Tanácsra átruházhatja.  

2. A Tudományos Tanács elnökének feladata a Tanács munkatervének kidolgozása, 

munkájának irányítása, hatékony működtetése. 

3. A Tudományos Tanács feladata különösen a KJF tudományos stratégiájának, valamint a 

szaki és tudományterületi kutatóműhelyek programjának kialakításában, 

megvalósításában, ellenőrzésében való részvétel, illetve az oktatói kinevezések és 

előmenetel véleményezése. 

4. A Tudományos Tanács összetételét, tagjainak megválasztási rendjét, működését, 

további feladatait, és hatáskörét saját ügyrendjében határozza meg.  

Pénzügyi Tanács  

1. A KJF a felelős pénzügyi tervezés fedezetközpontú alapelveinek érvényesítése, a 

kiegyensúlyozott pénzügyi tevékenység megvalósítása, a pénzügyi források 

költséghatékony felhasználása, a működés költségeinek racionalizálása, az ehhez 

szükséges döntések előkészítése, valamint a vagyongazdálkodás hatékonysága, 
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eredményessége és a befektetések hatékony megtérülésének elérése érdekében Pénzügyi 

Tanácsot hoz létre. 

2.  A Pénzügyi Tanács elnöke a KJF rektora. Tagjai az elnökön kívül az általános rektor-

helyettes, a pénzügyi és számviteli igazgató, valamint a Pénzügyi Tanács napirendjéhez 

kapcsolódóan a rektor által felkért személy(ek).  

3. A Pénzügyi Tanács működését, további feladat és hatáskörét saját ügyrendje, valamint a 

KJF teljesítményalapú vezetői felelősségi rendszere c. dokumentum rögzíti. 

Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Bizottság 

1. A Szenátus a hallgatók tanulmányi, vizsga- és szociális ügyeinek intézésére állandó 

bizottságot hoz létre.71 

2. A Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Bizottság elnöke a tanulmányi igazgató. Tagjai az 

elnökön kívül a rektori titkárságvezető, a tanulmányi csoportvezető, a pénzügyi és 

számviteli igazgató által kijelölt egy fő, valamint két, a Hallgatói Önkormányzat által 

delegált hallgató.72 

3. A Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Bizottság feladata különösen, a hallgatók azon 

tanulmányi, vizsga- és térítési, juttatatási ügyeiben történő döntés, amelyeket az 

intézmény belső szabályzatai nem rendeznek. 

4. A Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Bizottság működését, további feladat és hatáskörét 

saját ügyrendjében határozza meg. 

Kreditátviteli Bizottság 

1. A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretanyag összevetésére, az átjárhatóság 

koordinálására a KJF Kreditátviteli Bizottságot működtet. 

2. A Kreditátviteli Bizottság elnöke a tanulmányi igazgató. Tagjai az elnökön kívül a 

tanulmányi csoportvezető és három, az oktatási rektorhelyettes által megbízott oktatási 

szervezeti egységvezető. 
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3. A Kreditátviteli Bizottság feladata különösen, a KJF más szakán, illetve más 

felsőoktatási intézményben teljesített, vagy korábban befejezett tantárgy(ak) 

befogadása, ekvivalenciájának megállapítása.  

4. A KJF Kreditátviteli Bizottságának működését, további feladat és hatáskörét saját 

ügyrendjében határozza meg.  

Ideiglenesen működő bizottságok 

1. A KJF-en a következő ideiglenesen működő bizottságok tevékenykednek: 

a) Felvételi Bizottság 

b) Záróvizsga Bizottság  

c) Fegyelmi Bizottság 

d) Etikai Bizottság  

e) Közbeszerzési Bírálóbizottság 

2. Az ideiglenesen működő bizottságok összetételét, tagjainak megválasztási rendjét, 

működését, feladat- és hatáskörét saját ügyrendjükben határozzák meg. 

Hallgatói Jogorvoslati Bizottság 

1. A hallgató által a KJF első fokú döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének 

elmulasztása ellen előterjesztett jogorvoslati kérelem tárgyában a Hallgatói Jogorvoslati 

Bizottság jár el.73 

2. A Hallgatói Jogorvoslati Bizottság elnöke a KJF főtitkára, aki ezt a feladatát a jogi 

szakreferensnek delegálhatja. Tagjai az elnökön kívül egy, a hallgatók által delegált 

képviselő és az intézmény egy munkavállalója. 

3. A Hallgatói Jogorvoslati Bizottság működését, a jogorvoslat eljárásának rendjét a 

Hallgatói Jogorvoslati Szabályzat határozza meg.74 
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Esélyegyenlőségi Bizottság 

1. A KJF működésében a nők és a férfiak arányos képviseletének figyelemmel kísérésére, 

az arányos képviselet eléréséhez szükséges javaslatok kidolgozására, az intézkedések 

eredményességének ellenőrzésére, a nők arányos szerepvállalását sértő intézkedéseknek 

és a megkülönböztetés megnyilvánulásainak feltárására, valamint ezek 

megszüntetéséhez szükséges intézkedések kidolgozására a KJF Szenátusa 

Esélyegyenlőségi Bizottságot hoz létre. 

2. Az Esélyegyenlőségi Bizottság elnökére és tagjaira a rektor tesz javaslatot azzal, hogy a 

Bizottság elnökének és tagjai legalább felének nőt kell jelölni. 

3. Az Esélyegyenlőségi Bizottság létszámát, összetételét, működését, további feladat és 

hatáskörét saját ügyrendjében határozza meg.  

Fogyatékkal Élő Hallgatók Ügyében Eljáró Bizottság 

1. A fogyatékkal élő hallgatókkal kapcsolatos főiskolai feladatok testületi intézésére, 

koordinálására, az ezzel kapcsolatos kérelmek elbírálására, valamint a fogyatékkal élő 

hallgatók jogainak érvényre juttatására, annak ellenőrzésére a KJF Szenátusa a 

fogyatékkal élő hallgatók ügyében eljáró állandó bizottságot hoz létre. 

2. A Fogyatékkal Élő Hallgatók Ügyében Eljáró Bizottság elnöke a rektor által megbízott 

koordinátor. Tagjai az elnökön kívül a pénzügyi és számviteli igazgató által delegált egy 

fő, a Hallgatói Önkormányzat által delegált két hallgató, valamint egy fő fogyatékkal 

élő főiskolai hallgató. 

3. A Fogyatékkal Élő Hallgatók Ügyében Eljáró Bizottság működését, további feladat és 

hatáskörét saját ügyrendjében határozza meg. 

Rektori Tanács 

1. A Rektori Tanács a KJF stratégiai döntéseinek, operatív terveinek akcióinak döntés 

előkészítő, véleményező, javaslattevő, jóváhagyó, döntéshozatali, s azok 

végrehajtásának előkészítése, megtárgyalása.  

2. A Rektori Tanács egyben a rektor, tanácsadó, véleményező testülete, amely 

feladatkörében segíti a rektor döntéseinek előkészítését, s ellenőrzi azok végrehajtását. 

3. A Rektori Tanács elnöke a rektor, tagjai a rektoron kívül a rektorhelyettesek, a főtitkár, 

a rektori tanácsadó(k) és a rektor által felkért személyek. 
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4. A Rektori Tanács működését, további feladat és hatáskörét saját ügyrendjében határozza 

meg, valamint a KJF teljesítményalapú vezetői felelősségi rendszere c. dokumentum 

rögzíti. 

Rektorhelyettesi értekezletek 

1. A rektorhelyettesi értekezletek a rektorhelyettesek vezetésével működő, a 

rektorhelyettesek felelősségi körébe tartozó szakterületek stratégiai és operatív 

irányítását, működését és ellenőrzését ellátó, az egyes rektorhelyettesek alá tartozó 

szervezeti egységek vezetőiből álló állandó munkaértekezletek.  

2. A rektorhelyettesi értekezletek működését, további feladatait és hatásköreit saját 

ügyrendjükben határozzák meg. 

Intézményi értekezlet 

1. Az Intézményi értekezlet a KJF összdolgozói szintű fóruma.  

2. Az Intézményi értekezletet évente legalább egyszer a rektor hívhatja össze. 

3. Az Intézményi értekezleten a KJF valamennyi munkavállalója részt vehet és az 

intézményt érintő kérdésekről véleményt nyilváníthat.  

4. Az Intézményi értekezlet a KJF információs és javaslattevő fórumaként működik. 

V. A KJF képzési, tudományos kutatási és oktatásszervezési feladatokat 

ellátó egységei 

A képzési, tudományos kutatási és oktatásszervezési feladatokat ellátó egységeire 

vonatkozó általános rendelkezések 

1. A KJF-en a képzési, tudományos kutatási és oktatásszervezési feladatokat az SZMR 

Első fejezet II. 5. pontban meghatározott szervezeti egységek (intézetek és intézeti 

tanszékek) látják el.  

2. A felsorolt szervezeti egységek biztosítják a székhelyen és a telephelyeken az azonos 

képzési területeken, képzési szinteken és szakokon folyó szakmai munkát. Szervezeti 

felépítésük lehetővé teszi, hogy minden telephelyen a székhellyel azonos oktatási és 

oktatásszervezési szolgáltatásokat nyújtson a KJF.  

Intézetek 

1. A KJF-en három tudományterületi intézet működik:  
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a) Turisztikai és Gazdaságtudományi Intézet 

b) Társadalom- és Bölcsészettudományi Intézet 

c) Kulturális, Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet 

2. Az intézetek vezetői az intézetigazgatók.  

3. Az intézet feladata a szakterületéhez tartozó képzések allokációs egységként való 

menedzselése. 

4. Az allokációs egység üzletági egységet képez, amely felelős a fenntartható és 

versenyképes képzési és kutatási, külső szakmai tevékenységért. 

5.   Az allokációs egység önálló stratégiai funkcióval bír, tevékenységét az intézmény     

stratégiai céljainak megfelelően 1-3 éves operatív tervek alapján végzi. 

6. A stratégiai egység feladata a szakterülethez tartozó képzések minőségorientált 

működtetése. 

7.  Az intézet tevékenységét éves naptári rend alapján végzi. A képzéstervezés tanévre tör-

ténik, az oktatók tevékenységének tervezése (oktatási, kutatási, adminisztrációs, 

szakmai) az intézet képzési tervéhez igazítottan. Az éves munkaterv éves elszámolással 

párosul.  

8. Az intézet kutatási tevékenysége a szakterület országos és nemzetközi műhelyeinek 

működtetésére, kutatási pályázatok kezdeményezésére, szakmai menedzselésére, a 

szakkollégiumi tevékenység irányítására terjed ki. 

9. Az intézet az OTDK-ra való felkészülés szintje, a szakterület alapján összefogja a tan-

széki TDK-tevékenységet, és megszervezi az intézményi TDK program alapján a szak-

területi helyi diákköri konferenciát. 

10. Az intézetek működését, további feladatait, és hatáskörét ügyrendjében határozza meg, 

valamint a KJF teljesítményalapú vezetői felelősségi rendszere c. dokumentum rögzíti.  

Intézeti tanszékek 

1. Az intézeti tanszékek a KJF akadémiai alapegységei. Feladatuk a szakmenedzsment és 

hallgatómenedzsment magas színvonalon történő irányítása. 

2. Az intézeti tanszékek feladata különösen, a hozzájuk tartozó szakmai programoknak, 

valamint az intézményfejlesztési tervben meghatározott tudományterületi kutatási 

céloknak a minőségi megvalósítása.  
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3. Az intézeti tanszékek ellátják a KJF-en folyó képzések vonatkozásában a képesítési és 

kimeneteli követelményekben meghatározott alapozó és/vagy törzstantárgyak, 

kötelezően választható tantárgyak, szabadon választható más tantárgyak, valamint a 

záróvizsgatárgyak oktatási feladatait, biztosítják a számonkérési rendszer következetes 

alkalmazását. Ellátják az ezekkel kapcsolatos, a hallgatókat, illetve a képzésben 

résztvevőket érintő, a Tanulmányi Hivatal hatáskörébe nem tartozó tanulmányi ügyeket. 

4. Az intézeti tanszékek szakmai profilja alapján az egyes intézeti tanszékek által 

gondozott tantárgyakat az intézeti tanszékvezetők és az intézetigazgatók együttes 

javaslata alapján az oktatási rektorhelyettes határozza meg. 

5. Az intézeti tanszékek vezetője az intézeti tanszékvezető. 

6. Az intézeti tanszékek működését, további feladatait, és hatáskörét saját ügyrendjükben 

határozzák meg. 

Intézeti tanszékvezetők 

1. A KJF-en az intézeti tanszékek oktatási, tudományos-kutatási, az ehhez kapcsolódó 

oktatói, tanári tevékenységet, valamint a hallgatók szakmai munkáját és ellenőrzését 

tanszékvezetők irányítják. 

2. A KJF-en intézeti tanszékvezetői megbízást egyetemi, illetve főiskolai tanár, vagy 

főiskolai docens kaphat.  

3. Az intézeti tanszékvezetőket a rektor nevezi ki. Az intézeti tanszékvezetői megbízások 

határozatlan időre adhatók. Az intézeti tanszékvezetők feletti munkáltatói jogkört – a 

kinevezés és a felmentés kivételével – az oktatási rektorhelyettes gyakorolja.  

4. Az intézeti tanszék oktatói közössége tevékenységeinek összehangolása, valamint a 

hallgatókkal való kapcsolatrendszer kialakítása, hatékony működtetése.  

5. Ellátja az intézeti tanszékük alá tartozó szakok, tárgyak szakmai gondozását.  

6. Az intézeti tanszékvezetők egyes feladataikat az intézetigazgatóval egyeztetett módon a 

tanszék oktatóira delegálhatják.  

7. Az intézeti tanszékvezetők részletes hatáskörét, feladatait, irányítási felelősségének a 

körét a munkaköri leírás, a Foglalkoztatási Követelményrendszer, valamint a KJF 

teljesítményalapú vezetői felelősségi rendszere c. dokumentum rögzíti. 
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VI. A KJF-en a képzést, tudományos kutatást, és oktatást közvetlenül 

támogató szolgáltató egységek 

Képzési Kiválósági Központ 

1. A Képzési Kiválósági Központ minőségbiztosítási feladatokat, pedagógiai módszertani 

feladatokat, az oktatás tartalmi kérdéseihez kapcsolódó feladatokat lát el.  

2. A Képzési Kiválósági Központ vezetője a képzési igazgató. 

3. A Képzési Kiválósági Központ által irányított szervezeti egység a Pszichológia Tanszék 

szakmai támogatásával működő:  

 Diáktanácsadó és Karrier Iroda 

4. Lebonyolítja a hallgatói és egyéb elégedettségméréseket, az adatokat rögzíti, az 

eredményeket elemzi. 

5. A központ az oktatás minőségének, pedagógiai módszertanának megfelelő adatbázisait 

kialakítja, azokat kezeli. 

6. A Képzési Kiválósági Központ az oktatói önértékelési és teljesítményalapú értékelési 

rendszer működéséhez szükséges adatbázisokat kialakítja, kezeli. 

7. A központ működteti a mentori/tutori rendszer adminisztrációját, megszervezi a 

pedagógiai módszertani szolgáltatásokat (óralátogatások, pedagógiai módszertani 

segítségnyújtás módszertani továbbképzések), elvégzi a szakok minőség-ellenőrzését, az 

oktatói önértékelések koordinációját. A központ az oktatás tartalmi elemeinek 

összehangolásához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.   

8. A Központhoz tartozó Diáktanácsadó és Karrier Iroda fő tevékenysége a karrier 

tanácsadás. Közreműködik a karrierösvény kialakításában, gyakorlati hely, belső 

gyakorlatok szervezésében, karrierkiadványok, útmutatók szerkesztésében. Feladata a 

Diáktanácsadó és Karrier Iroda honlapjának kezelése, frissítése, hírlevél szolgáltatás, 

mentális diáktanácsadási tevékenység koordinálása, a hallgatói és oktatói karriertérkép 

elkészítése. Önismereti álláskeresési tréningeket, szakszolgáltatásokat szervez (tanulási 

tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, fogyatékkal élők tanácsadása DPR kutatás), 

munkaerő-piaci információszolgáltatást nyújt. 

9. A Képzési Kiválósági Központ működését, további feladatait, és hatáskörét saját 

ügyrendjében határozza meg. 
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Tanulmányi Hivatal 

1. A Tanulmányi Hivatal a KJF intézményi szintű oktatásigazgatási, oktatásszervezési 

irányítási feladatainak koordinációjáért, azok végrehajtásáért és ellenőrzéséért felelős 

szervezeti egység.  

2. A Tanulmányi Hivatal alapvető funkcióit és hatáskörét az oktatási rektorhelyettes 

állapítja meg.  

3. A Tanulmányi Hivatal vezetője a tanulmányi igazgató. 

4. A Tanulmányi Hivatal szervezeti egységei a 

a) Tanulmányi Csoport és Ügyfélszolgálat.  

b) Oktatásszervezési Iroda. 

5. A Tanulmányi Hivatal működését, további feladatait, és hatáskörét saját ügyrendjében 

határozza meg. 

Tanulmányi Csoport és Ügyfélszolgálat  

1. A Tanulmányi Csoport és Ügyfélszolgálat a hallgatók azon tanulmányi adminisztrációs 

ügyeit látja el, amelyek nem tartoznak az intézeti tanszékek hatáskörébe.  

2. A Tanulmányi Csoport és Ügyfélszolgálat a KJF képzéseiről, az oktatáshoz közvetlenül 

kapcsolódó szervezeti egységeiről, a hallgatókra vonatkozó szabályzatokról, 

eljárásrendekről, a felvételi eljárásról stb. a hallgatók részére információadással, 

tanulmányi tanácsadással és tájékoztatással foglalkozó szolgáltató és funkcionális 

feladatkörrel egyaránt rendelkező szervezeti egység. 

3. A Tanulmányi Csoport és Ügyfélszolgálat tevékenysége során szorosan együttműködik a 

KJF szervezeti egységeivel, különös tekintettel az Oktatásszervezési Irodával. 

4. A Tanulmányi Csoport és Ügyfélszolgálatot a tanulmányi csoportvezető irányítja a 

tanulmányi igazgató szakmai felügyelete alatt. 

5. A tanulmányi csoportvezető feladat- és hatáskörét részletesen a munkaköri leírás, a 

Foglalkoztatási Követelményrendszer, valamint a KJF teljesítményalapú vezetői 

felelősségi rendszere c. dokumentum rögzíti. 

6. A Tanulmányi Csoport és Ügyfélszolgálat működését, további feladatait, és hatáskörét 

saját ügyrendjében határozza meg. 
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Oktatásszervezési Iroda  

1. Az Oktatásszervezési Iroda feladatkörébe tartozik a KJF óra- és vizsgarendjének 

elkészítése, annak folyamatos, naprakész vezetése, valamint a KJF tantermeinek és egyéb 

helyiségének nyilvántartása funkció és foglaltság szempontjából. 

2. Az Oktatásszervezési Iroda ellátja a tanulmányi nyilvántartási rendszer, a NEPTUN 

felügyeletét, és gondozását. A NEPTUN rendszer működtetése, működésének 

koordinálása és ellenőrzése az oktatásszervezési irodavezető feladata. 

3. Az Oktatásszervezési Iroda tevékenysége során szorosan együttműködik a KJF szervezeti 

egységeivel, különös tekintettel az intézeti tanszékekre, az intézetekre és a Tanulmányi 

Csoport és Ügyfélszolgálat. 

4. Az Oktatásszervezési Irodát az oktatásszervezési irodavezető irányítja a tanulmányi 

igazgató szakmai felügyelete alatt. 

5. Az Oktatásszervezési Iroda vezetőjének feladat- és hatáskörét részletesen a munkaköri 

leírás, a Foglalkoztatási Követelményrendszer, valamint a KJF teljesítményalapú vezetői 

felelősségi rendszere c. dokumentum rögzíti. 

6. Az Oktatásszervezési Iroda működését, további feladatait, és hatáskörét saját 

ügyrendjében határozza meg. 

Fejlesztési, Pályázati és Minőség Központ 

1. A Fejlesztési, Pályázati és Minőség Központ feladata különösen a KJF oktatási, kutatási 

tevékenységének, az oktatási, valamint az oktatást támogató egységek fejlesztési, 

tervezési, pályázatírási és projektmegvalósítási tevékenységének támogatása, a 

partnerségi kapcsolatok kialakítása, működtetése, a pályázati programok tartalmi, 

minőségi, célszerűségi és gazdaságossági szempontjainak érvényre juttatása. 

2. A Fejlesztési, Pályázati és Minőség Központ vezetője a pályázati programigazgató. 

3. A Fejlesztési, Pályázati és Minőség Központ tevékenysége kiterjed a fejlesztési, 

pályázati programok és projektek, az azokhoz kapcsolódó minőségprogramok 

szervezésére és megvalósítására. 

4. Közreműködik az egységes főiskolai minőségirányítási rendszer kialakításában és 

alkalmazásában. 

5. A Fejlesztési, Pályázati és Minőség Központ működését, további feladatait, és 

hatáskörét saját ügyrendjében határozza meg. 
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Felsőoktatáspedagógiai Innovációs és Akkreditációs Központ 

1. A Felsőoktatáspedagógiai Innovációs és Akkreditációs Központ feladata különösen a 

KJF képzési programjainak minőség-, tartalom- és módszertani fejlesztése, az oktatási 

innováció rendszerbe állítása, a pedagógiai modellfejlesztés, az oktatói, hallgatói 

interakciók, valamint a minőségi oktatáshoz elengedhetetlenül szükséges 

oktatástechnológiai és technikai szolgáltatások fejlesztése, az intézményi szintű 

kompetenciafejlesztő szolgáltatások kialakítása, működtetése, a hallgatói elégedettség 

növelése érdekében a munkatársak körében pedagógiai-módszertani és 

minőségfejlesztési képzések szervezése, lebonyolítása. 

2. Feladata a KJF hazai és nemzetközi akkreditációs tevékenységének szervezése, az 

intézményi és programakkreditáció, valamint ESG alapelveinek érvényre juttatása. 

3. A Felsőoktatáspedagógiai Innovációs és Akkreditációs Központ vezetője a tudományos 

rektorhelyettesnek felelős pedagógia-innovációs igazgató. 

4. A Felsőoktatáspedagógiai Innovációs és Akkreditációs Központ működését, további 

feladatait, és hatáskörét saját ügyrendjében határozza meg. 

Kodolányi János Európai Integrációs Kutató és Fejlesztő Intézet (KEIRDI) 

1. A KEIRDI funkciója a KJF interdiszciplináris alap és alkalmazott kutatásainak, a 

társadalom és a gazdaság számára készített külső fejlesztések koordinálása, irányítása. 

Tevékenységét az EU pályázati programozáshoz kötődően végzi. Feladata a KJF 

kutatási kompetenciaterületeinek összeállítása, ajánlatok készítése az üzleti, a non profit 

és a közszolgálati szereplők számára. Feladata az intézetekhez és szakokhoz nem 

kapcsoló kutatások koordinálása, a hazai és nemzetközi kutatási pályázatok szakmai 

programjainak, valamint a kutatási hálózatoknak és kutatási stratégiai 

együttműködéseknek a kezelése. Tevékenysége kiterjed a hálózati projektek 

összefogására. 

2. Tevékenységét pályázati és egyéb külső finanszírozáshoz kötődően 

feladatközpontú/projekt finanszírozás alapján, a KJF mindenkori hatályos kutatási 

stratégiája alapján végzi. 

3.  A KEIRDI vezetése és irányítása a tudományos rektorhelyettes feladatkörébe tartozik.  
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Nemzetközi Képzési és Szolgáltatási Központ 

1. A Nemzetközi Képzési és Szolgáltató Központ feladata a KJF nemzetközi programjainak 

megtervezése, megvalósítása, a nemzetközi bejövő és kimenő hallgatói, oktatói és 

személyzeti mobilitás fejlesztése, koordinációja, a nemzetközi marketing kommunikáció 

rendszerének kialakítása, működtetése, a nemzetközi együttműködések menedzselése, a 

nemzetközi pénzügyi finanszírozási és egyéb források, szolgáltatások feltárása, a KJF 

nemzetközi képzési kereteinek megfelelő nemzetközi képzési kínálat kialakítása, az 

intézeti tanszékek nemzetközi programjainak koordinációja. 

2. A Nemzetközi Képzési és Szolgáltató Központ vezetője a nemzetközi rektorhelyettesnek 

felelős nemzetközi képzési igazgató. 

3. A Nemzetközi Képzési és Szolgáltató Központ működését, további feladatait, és 

hatáskörét saját ügyrendjében határozza meg. 

Felnőttképzési Központ 

1. A Felnőttképzési Központ feladata a KJF felnőttképzési és a felnőttképzéshez kapcsolódó 

szolgáltatási, valamint marketing rendszerének kialakítása, fejlesztése, működtetése, a 

minőség és költséghatékony módszertani és tartalomfejlesztési szempontok érvényre 

juttatása, a felnőttképzési tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások ismeretével és 

figyelembe vételével. 

2. A Felnőttképzési Központhoz tartozó szervezeti egység a Nyelvvizsgaközpont és az 

Orosházi Oktatásszervezési Központ.  

3. A Felnőttképzési Központ vezetője a nemzetközi és felnőttképzési rektorhelyettesnek 

felelős felnőttképzési igazgató. A felnőttképzési igazgató hatáskörében ellátja a 

Nyelvvizsgaközpont felelős vezetői feladatait. 

4. A Felnőttképzési Központ működését, további feladatait, és hatáskörét saját ügyrendjében 

határozza meg. 

Nyelvvizsgaközpont 

3. A Nyelvvizsgaközpont feladata a KJF akkreditált általános és szaknyelvi nyelvvizsgáinak 

(GAZDÁLKODÓ, TÁRSALKODÓ) a jogszabályi előírásoknak megfelelő 

megszervezése, lebonyolítása, adminisztrációja, az eredmény közlése, a megtekintés és a 

felülvizsgálati eljárások lebonyolítása, az információs felület folyamatos aktualizálása. 
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Feladata továbbá a vonatkozó kormányrendeletnek és nyelvvizsga-akkreditációs 

előírásoknak megfelelő vizsgáztatóképzés- és továbbképzés, teremfelügyelők képzése, 

folyamatos feladatfejlesztés és minőségbiztosítás.  

4. A Nyelvvizsgaközpont felelős vezetője a felnőttképzési igazgató. 

5. A Nyelvvizsgaközpont szakmai vezetője a felnőttképzési igazgatónak felelős 

csoportvezető, akinek részletes hatáskörét, feladatait, irányítási felelősségének a körét a 

munkaköri leírás, a Foglalkoztatási Követelményrendszer, valamint a KJF 

teljesítményalapú vezetői felelősségi rendszere c. dokumentum rögzíti. 

6. A Nyelvvizsgaközpont működését, további feladatait, és hatáskörét a jogszabályok, 

valamint az Oktatási Hivatal által jóváhagyott saját Belső Működési Rendje határozza 

meg. 

Könyvtár és Információs Központ  

1. A Könyvtár és Információs Központ (a továbbiakban Könyvtár) a KJF képzési, oktatási, 

kutatási funkcióját támogató, nyilvánosan működő szervezeti egység, amely 

szolgáltatásait a KJF székhelyén és telephelyein egyaránt biztosítja.  

2. A Könyvtár feladata különösen a szakmai felügyelet gyakorlása a KJF könyvtári 

hálózata felett, az oktatott és kutatott tudományok területén a felsőoktatás és kutatás 

szolgálata, a hazai és nemzetközi szakirodalom nyomtatott és elektronikus hordozón 

megjelenő dokumentumainak gyűjtése, feltárása, rendelkezésre bocsátása és közvetítése. 

A hazai könyvtári- és információellátás rendszerének működtetésében más 

könyvtárakkal való együttműködés, a közgyűjteményi hálózat tevékenységének és 

információs szolgáltatásainak összehangolása, valamint a képzésekhez kapcsolódó 

speciális gyűjtemények feltárása, elérhetővé tétele, adatbázisok fejlesztése. Feladata 

továbbá a KJF archívumának gyűjtése, őrzése, kezelése, rendszerezése. A KJF 

tudományos adatbázisa és tudománymetriai statisztikáinak az országos rendszerekhez 

való igazítása, annak folyamatos nyomon követése. A KJF központi archívumának 

kialakítása, fejlesztése, annak szakmai irányítása. 

3. A Könyvtár szervezetéről és működéséről a Szenátus által elfogadott külön szabályzat 

rendelkezik, amely jelen Szabályzat mellékletét képezi. 

4. A könyvtárigazgató a tudományos rektorhelyettesnek felelős könyvtárigazgató. 

5. A könyvtárigazgatót a rektor határozatlan időre nevezi ki. A kinevezés visszavonásig 

érvényes. 
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6. A Könyvtár munkatársai felett a munkáltatói jogokat a tudományos rektorhelyettes 

gyakorolja. 

7. A könyvtárigazgató a tudományos rektorhelyettes utasításában foglaltaknak megfelelően 

meghatározza a KJF könyvtárfejlesztésének stratégiáját, koordinálja a könyvtári 

működéssel kapcsolatos jogszabályokból adódó feladatokat, összehangolja a 

gyűjteményfejlesztést, biztosítja a KJF képzéseihez és tanfolyamaihoz kapcsolódó 

szakirodalmat. 

8. A Könyvtár működését, további feladatait, és hatáskörét saját ügyrendjében határozza 

meg. 

9. A könyvtárigazgató a részletes hatáskörét, feladatait, irányítási felelősségének a körét a 

munkaköri leírás, a Foglalkoztatási Követelményrendszer, valamint a KJF 

teljesítményalapú vezetői felelősségi rendszere c. dokumentum rögzíti. 

 

VII. A KJF-en képzést, tudományos kutatást, és oktatást támogató központi 

szolgáltató egységek 

Pénzügyi és Számviteli Hivatal 

1. A Pénzügyi és Számviteli Hivatal a KJF pénzügyi és számviteli tevékenységét kialakító, 

szervező, végrehajtó és ellenőrző szervezeti egység. Feladata a számviteli törvény 

előírásai szerinti napi könyvviteli,- pénzügy,- bérszámfejtési,- és hallgatói pénzügyi 

tevékenység végzése, ellenőrzése.   

2. A Pénzügyi és Számviteli Hivatal szakmai vezetője az általános rektorhelyettesnek 

felelős pénzügyi és számviteli igazgató. 

3. A Pénzügyi és Számviteli Hivatal működésének részletes szabályait a pénzügyi és 

számviteli igazgató javaslatára az általános rektorhelyettes utasításban állapítja meg. 

Humánpolitikai Iroda 

1. A Humánpolitikai Iroda a KJF humán szolgáltatásainak és a foglalkoztatás törvényes 

kereteinek, a munkajogi folyamatoknak a kialakításáért, azok betartásáért, 

betartatásáért, működtetéséért és ellenőrzéséért felelős szervezeti egység. 

2. A Humánpolitikai Iroda vezetője az általános rektorhelyettesnek felelős humánpolitikai 

irodavezető. 
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3. A Humánpolitikai Iroda vezetőjét a rektor nevezi ki. A kinevezés visszavonásig 

érvényes. 

4. A Humánpolitikai Iroda feladata különösen a munkavállalói és megbízási szerződések 

előkészítése, az azokhoz szükséges dokumentumok beszerzése, ellenőrzése, az új 

munkavállaló munkába lépésével kapcsolatos feladatok ellátása, a munkaügyi 

nyilvántartások naprakész vezetése, a hiteles munkaügyi adatszolgáltatás biztosítása. 

Feladata továbbá a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos munkaügyi folyamatok 

lebonyolítása, az érintett egységvezetőkkel együtt a munkaköri leírások elkészítése, a 

munkatársak teljesítményét igazoló haladási naplók ellenőrzése, valamint 

közreműködés a KJF Foglalkoztatási követelményrendszerének elkészítésében. 

5. A Humánpolitikai Iroda vezetőjének a részletes hatáskörét, feladatait, irányítási 

felelősségének a körét a munkaköri leírás, a Foglalkoztatási Követelményrendszer, 

valamint a KJF teljesítményalapú vezetői felelősségi rendszere c. dokumentum rögzíti. 

A Kulturális Kommunikáció és Médiatudományi Intézetbe integrált  

PR és Marketing Csoport 

1. A PR és Marketing Csoport a KJF egységes arculatának, szervezeti imázsának 

megjelenítéséért, valamint az integrált marketing kommunikációs feladatok ellátásáért 

felelős, a Kulturális- Kommunikáció és Médiatudományi Intézetbe integrált szervezeti 

egység. 

2. A PR és Marketing Csoport vezetője a Kulturális- Kommunikáció és Médiatudományi 

Intézet intézetigazgatójának felelős csoportvezető. 

3. A PR és Marketing Csoport csoportvezetőjét a rektor nevezi ki. A kinevezés 

visszavonásig érvényes. 

4. A PR és Marketing Csoport feladata különösen a KJF marketing és PR stratégiájának 

kidolgozása, éves marketing-kommunikációs tervének elkészítése, végrehajtása, a 

költségek tervezése. Kommunikációs piacelemzések és célmeghatározások készítése, a 

KJF hivatalos internetes honlap szerkesztőségi munkálatainak ellátása, a honlap 

működtetése, fejlesztése, a marketing kommunikációhoz kapcsolódó állandó és eseti 

rendezvények megszervezése, lebonyolítása, promóciós termékek készítése, marketing 

adatbázisok fejlesztése, az írott és elektronikus sajtóval történő napi kapcsolattartás, a 

KJF identitásának és márkaépítésének tervezése és megvalósítása.  
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5. A PR és Marketing Csoport csoportvezetőjének a részletes hatáskörét, feladatait, 

irányítási felelősségének a körét a munkaköri leírás, a Foglalkoztatási 

Követelményrendszer, valamint a KJF teljesítményalapú vezetői felelősségi rendszere c. 

dokumentum rögzíti. 

VIR Központ 

1. A KJF külön rektori utasításban megállapított magasabb vezetői és vezetői részére – a 

jogosultsági szintet is meghatározóan – a folyamatos adatszolgáltatás és tájékoztatás 

érdekében vezetői információs rendszert (VIR Központ) működtet. 

2. A VIR Központ feladata különösen a rendszerbe történő adatok feltöltése, a rögzített 

adatbázisok ellenőrzése, azok folyamatos frissítése, elemzések készítése. 

3. A VIR Központ vezetője az általános rektorhelyettes. 

4. A VIR Központ működésének részletes szabályait az általános rektorhelyettes 

javaslatára a rektor utasításban állapítja meg. 

Létesítmény Menedzsment Központ 

1. A Létesítmény Menedzsment Központ a KJF felelősségi rendszerében lévő épületeinek, 

eszközeinek és egyéb berendezéseinek teljes műszaki üzemeltetéséért, az 

üzemeltetésben résztvevő külső intézményekkel, cégekkel történő folyamatos 

kapcsolattartás biztosításáért, valamint a KJF oktatás és a tudományos tevékenységének 

üzemeltetési támogatásáért felelős szervezeti egység. 

2. A Létesítmény Menedzsment Központ feladat- és hatáskörébe tartozik különösen a KJF 

épületeinek, diákszállásainak folyamatos vagyonvédelme, karbantartása, takarítása, a 

rendelkezésre álló tárgyi infrastruktúra folyamatos fejlesztése. A KJF munkatársainak a 

munkavégzéséhez szükséges berendezésekkel való ellátása, a berendezések folyamatos 

karbantartása, a KJF központi beszerzéseinek lebonyolítása.  

3. A Létesítmény Menedzsment Központ vezetője az általános rektorhelyettesnek felelős 

létesítmény menedzsment igazgató.  

4. A Létesítmény Menedzsment Központ szervezeti egysége a(z) 

a) Üzemeltetés.  

5. A Létesítmény Menedzsment Központ és szervezeti egységeinek működését, további 

feladatait, és hatáskörét saját ügyrendjében határozza meg. 
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6. A Létesítmény Menedzsment Központ munkatársainak feladat- és hatáskörét 

részletesen a munkaköri leírások tartalmazzák. 

VIII. A KJF-en központi irányítási feladatokat ellá tó egységek 

Rektori Hivatal 

1. A Rektori Hivatal a KJF rektora által irányított főiskolai szintű szervezeti egység, amely 

a rektori titkárságvezető irányításával igazgatási, szervező, irányító, végrehajtó és 

ellenőrző tevékenységet végez. 

2. A Rektori Hivatal feladata különösen a KJF központi irányításával összefüggő, valamint 

a rektor és a rektorhelyettesek tevékenységével kapcsolatos igazgatási és ügyviteli 

teendők előkészítése, szervezési és ellenőrzési feladatok ellátása. A rektori és 

rektorhelyettesi utasítások, nyilvántartások naprakész vezetése, a KJF ügyviteli és 

ügyintézői tevékenységének összehangolása. A KJF iktatási rendszerének gondozása, 

felügyelete. A rektor, és rektorhelyettesek protokollfeladatainak szervezése, részükre a 

személyi titkári feladatok ellátása. A rektor és a rektorhelyettesek nemzetközi és 

intézményközi kapcsolattartásának koordinálásában való közreműködés. 

3. A rektori titkárságvezetőnek, valamint a Rektori Hivatal munkatársainak feladat- és 

hatáskörét részletesen a munkaköri leírás, a Foglalkoztatási Követelményrendszer, 

valamint a KJF teljesítményalapú vezetői felelősségi rendszere c. dokumentum rögzíti. 

Rektori Koordinációs Központ 

1. A Rektori Koordinációs Központ a rektor közvetlen irányítása alatt működő szervezeti 

egység. Feladata a KJF kulturális és a Sportirodán keresztül a KJF 

sporttevékenységeinek koordinálása, a hallgatói öntevékenység támogatása, a HÖK-kel 

való kapcsolattartás, a sajtóval való együttműködés, az intézmény sajtó és média 

megjelenésének koordinálása, (KV, Rádió, TV, Médiacentrum) és a KJF-KSE 

munkájának felügyelete. 

2. A Rektori Koordinációs Központ munkatársainak feladat- és hatáskörét részletesen a 

munkaköri leírás, a Foglalkoztatási Követelményrendszer, valamint a KJF 

teljesítményalapú vezetői felelősségi rendszere c. dokumentum rögzíti. 
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Belső ellenőr 

1. A belső ellenőr a KJF céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és 

módszeresen értékeli, illetve fejleszti a KJF belső kontrollrendszerének, 

kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási folyamatainak eredményességét, eljárásainak 

hatékonyságát. 

2.  A belső ellenőr olyan független, objektív bizonyosságot adó tanácsadó, aki 

tevékenységével értéket ad a KJF működéséhez és javítja annak minőségét.  

3. A belső ellenőr a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, a 

gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva megállapításokat 

fogalmaz meg a KJF rektora részére. 

4. A belső ellenőr kizárólag a rektornak felelős. Munkáját a rektor által jóváhagyott éves 

munkaterv alapján végzi. Feladatait kizárólag a hatályos jogszabályok, valamint a Belső 

Ellenőrzési Szabályzat szerint látja el.  

5. A belső ellenőrt a rektor nevezi ki. A kinevezés visszavonásig érvényes. 

6. A belső ellenőr részletes hatásköri feladatait, felelősségi körét a Belső Ellenőrzési 

Szabályzat, valamint a KJF teljesítményalapú vezetői felelősségi rendszere c. 

dokumentum rögzíti. 

IX. A KJF-en működő érdekképviseleti szervek 

Hallgatói Önkormányzat 

1. A KJF valamennyi beiratkozott hallgatója alkotja a Hallgatói Önkormányzatot (a 

továbbiakban: HÖK). 

2. A HÖK jogait az Nftv-ben meghatározott módon gyakorolja.75 

3. A HÖK szervezetét és működési rendjét a maga által elkészített és a HÖK küldöttgyűlés 

által elfogadott Alapszabály határozza meg, amely a Szenátus jóváhagyásával válik 

érvényessé.76 

                                                 

 

 

 
75 Nftv. 60-61. § 
76 Nftv. 60. § (2) 



A KJF SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 

 

 

 

64 

X. A Kodolányi János Főiskola által fenntartott köznevelési intézmény 

1.  A Kodolányi János Főiskola által fenntartott köznevelési intézmény neve: Kodolányi 

János Középiskola és Kollégium.  

2. A Kodolányi János Középiskola és Kollégium székhelye: 8000 Székesfehérvár, 

Szabadságharcos u. 57. 

3. A Kodolányi János Középiskola és Kollégium fenntartói feladatait a KJF rektora látja 

el.  

4. A KJF Szenátusa dönt a Kodolányi János Középiskola és Kollégiumra vonatkozó 

mindazon dokumentumok elfogadásáról és módosításáról, amelyet a jogszabály a 

fenntartó hatáskörébe rendel. 

5. A Kodolányi János Középiskola és Kollégium igazgatóját a köznevelési törvény 

előírásai alapján a rektor nevezi ki. Felette a munkáltatói és kinevezési-felmentési jogot 

a KJF rektora gyakorolja.  

6. A Kodolányi János Középiskola és Kollégium szakmai tekintetben önálló intézmény. 

Szervezetének és működésének tekintetében minden olyan ügyben dönt, amelyet 

jogszabály nem utal más hatáskörbe.  

7. Az intézmény működésével kapcsolatos előkészítésében, végrehajtásában és 

ellenőrzésében - jogszabályban meghatározottak szerint- részt vesznek a pedagógusok, 

a tanulók és a szülők, valamint képviselőik.  

8. Az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a 

Kodolányi János Középiskola és Kollégium szervezeti és működési szabályzata 

határozza meg.  

9. A Kodolányi János Középiskola és Kollégium a köznevelési törvényben előírt tanügyi 

dokumentumok és más jogszabályi előírások figyelembevételével folytatja 

tevékenységét.  

XI. Hatályba léptető rendelkezés 

1. A Szabályzat módosítása 2014. november 28. napjával lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 

korábban jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszti. 

 Jelen Szabályzatot a Kodolányi János Főiskola Szenátusa az SZE 1355/3.2/2014.(X.8.) 

számú határozatával elfogadta. 
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 Az Önálló Főiskolai Közalapítvány Kuratóriuma a Kodolányi János Főiskola jelen 

Szabályzatát a 14/2014.(XI.27.) ÖFKA számú határozatával fogadta el. 


