
1 

 

 
 

A 65 éves nyugdíjkorhatárt betöltött oktatók főállású státusának 

meghosszabbítására vonatkozó módszertan 
 

 

Célkitűzés 

Jelen módszertan célja a 65 évet betöltött oktatók/kutatók főállású státusának meghosszabbítását célzó eljárás 

leírása. 

 

Alkalmazási terület 

Jelen eljárási rendet a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem keretében a 65 évet betöltött oktatók 

főállású minőségének meghosszabbítására céljából alkalmazzák, az akadémiai teljesítmény éves értékelése 

alapján. 

 

Törvényes keret 

Az 1/2011-es (a 21/2012.05.30, 92/2012.12.18. és 117/2013.12.30 sz. sürgősségi kormányrendeletek által 

módosított) Nemzeti Oktatási Törvény. 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Chartája 

 

Tevékenységek leírása 

1. cikkely: A Sapientia EMTE Szenátusa a tanév kezdete előtt dönt mindazon személyek főállású státusának 

megtartásáról, akik az adott tanév során betöltik a 65 éves nyugdíjkorhatárt, valamint a korábbi tanévben 

visszatartott, kiemelkedő eredményeket elért főállású oktatók munkaszerződésének meghosszabbításáról, az 

akadémiai teljesítményük értékelése alapján. 

 

2. cikkely: A főállású státus fenntartása abban az esetben lehetséges, ha az adott tanszék nem tudja a 

tevékenységeit főállású személyekkel lefedni, és tanszék vagy kar rendelkezésére állnak az ehhez szükséges 

pénzügyi források. 

 

3. cikkely: A 65 évet betöltött oktatók és kutatók főállású státusának meghosszabbítása a 70-dik életévük 

betöltéséig lehetséges. Ezt követően csak társult oktatói státusban alkalmazhatók.  

 

4. cikkely: A 65 évet betöltött oktatók/kutatók főállású státusának fenntartása a tanszék kérésére, a kari tanács 

és az egyetemi vezetőtanács láttamozása nyomán történik, az alábbi feltételeket teljesítő személyek esetében: 

- Az előző tanévben magas színvonalú akadémiai tevékenységet folytattak, 

- Tevékenységükre szükség van az oktatói állások lefedettségére vonatkozó minőségi standardok 

teljesítése érdekében azokon a szakokon, ahol oktatói munkájukat végzik, nevezetesen az állások 

70%-át főállású oktatók töltik be, ezek 25%-a pedig egyetemi tanár vagy docens. 

- Egyéb, a kari tanács által megállapított feltételek. 

5. cikkely: Kivételként az előző rendelkezésektől, a törvény szerint a dékán vagy rektor javaslatára a Szenátus 

fenntarthatja a 65 évet betöltött, vezető beosztású oktatók/kutatók főállású státusát, vezetői mandátumuk 

végéig.  

 

6. cikkely: Az oktatók vagy kutatók főállású státusának meghosszabbításáról – a 4. cikkelyben meghatározott 

feltételek teljesülése esetén – a Szenátus a tanszékek álláskeretének véglegesítése előtt dönt.  
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7. cikkely: Az egyetemi Vezetőtanács minden tanév elején meghatározza a következő tanévben esedékes 

főállásban való meghosszabbítások tanszéki javasolásának, a tanszékvezető által írásban történő igénylésének, 

kari- és vezetőtanácsi szintű láttamozásának, illetve a szenátusi jóváhagyásának ütemtervét.  

 

8. cikkely: A főállású munkaszerződések következő tanévben történő meghosszabbítása érdekében az alábbi 

eljárást kell követni:  

a) A következő tanév álláskeret tervezete alapján a tanszékvezető meghatározza azon személyek 

jegyzékét, akik ebben a helyzetben vannak.  

b) Az érintettekkel való személyes tárgyalás alapján felkéri őket a következő dokumentumokat 

tartalmazó iratcsomó összeállítására és időben történő benyújtására:  

 - a következő tanévben a főállású státus meghosszabbítására vonatkozó kérvény,  

 - curriculum vitae és publikációs lista az utóbbi öt, és kiemelten az előző évre, 

 - a következő tanévre vonatkozó tevékenységi terv, 

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy elfogadja az egyetem által a főállású oktatókra/kutatókra 

megállapított feltételeket. 

c) Az iratcsomók benyújtási határidejét követően a tanszékvezető összehívja a tanszéki értekezletet, a 

javaslatok megtárgyalása érdekében. A tanszék titkos szavazással dönt az érintettek főállású státusának 

meghosszabbításáról. A szavazás eredményét, valamint a javaslat szükségességének indoklását tartalmazó 

jegyzőkönyvi kivonatot és a résztvevők által aláírt jelenléti ívet a dosszié(k)hoz csatolják. 

d) Az így kiegészített iratcsomókat a kari tanács elé terjesztik láttamozás végett. A jóváhagyólag 

láttamozott dossziékhoz csatolják a kari tanács határozatáról készült jegyzőkönyvi kivonatot, valamint a 

jelenlevők által aláírt ívet.  

e) A kari tanács által jóváhagyólag láttamozott, kiegészített iratcsomókat a Rektori Hivatalba 

továbbítják, és a Vezetőtanács elé terjesztik láttamozásra. A előírt eljárás ellenőrzését követően a dossziékat 

jóváhagyásra a Szenátus elé terjesztik. Hiányos dossziék nem terjeszthetők jóváhagyásra.  

f) Minden döntéshozó testületben a láttamozásról, illetve jóváhagyásról szóló határozatokat titkos 

szavazással hozzák. 

 

9. cikkely: A láttamozás, illetve jóváhagyás minden döntéshozói szinten a jelenlevő tagok egyszerű többségi 

szavazatával történik.  

 

10. cikkely: A főállású státus meghosszabbítása egy évre történhet, úgy, hogy nem haladható meg a következő 

tanévkezdet időpontja.  

 

11. cikkely: Jelen eljárási rend a szenátusi elfogadását követően lép hatályba.  

 

 

        Dr. Kása Zoltán egyetemi tanár 

        A Szenátus elnöke  

 

Láttamozta, 

Zsigmond Erika ügyvéd, jogtanácsos 


