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Hatály: 2019. 07. 16-tól 

 

 

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM REKTORÁNAK 

34/2012. SZÁMÚ  

UTASÍTÁSA 

a demonstrátori tevékenységről 

(EGYSÉGES SZERKEZETBEN AZ UTASÍTÁST MÓDOSÍTÓ 20/2019. SZÁMÚ 

REKTORI UTASÍTÁS MÓDOSÍTÁSAIVAL) 

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 81-84. §-ai, 

a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 

szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 1l. § (2) bekezdése, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. (5) bekezdése, valamint a Hallgatói Térítési és 

Juttatási Szabályzat alapján a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (a továbbiakban: Egyetem) 

folyó demonstrátori tevékenység egységes szabályozására az alábbi utasítást adom ki: 

 

Általános rendelkezések 

1. § 

(1) 1 Az utasítás hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi karán folytatott demonstrátori 

tevékenységre. Demonstrátori pályázat kiírására tanszékenként, valamint olyan intézet 

esetén, ahol az intézeten belül tanszék nem működik, szakcsoportonként (a továbbiakban 

együtt: tanszék) van lehetőség. 

(2) Az Egyetemen a demonstrátori megbízás pályázat alapján nyerhető el - melyet a tanszék 

vezetője a tanszéki oktatók bevonásával bírál el. 

(3) Demonstrátori megbízás alapján a pályázatot elnyert hallgatók jelen utasításban 

meghatározott korlátozással bevonhatók az oktató, nevelő és tudományos kutatómunkába, 

ezzel is segítve felkészülésüket majdani hivatásuk színvonalas művelésére. 

(4) 2 Demonstrátori megbízásra tanszékenként a tanszék vezetője által javasolt, a pályázatot 

kiíró dékán által meghatározott számú pályázat írható ki.  

(5) 3A pályázatról a dékán határozatban dönt.  
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2. § 

 

(l) Demonstrátori megbízást alapképzésben az a harmadéves, kivételes esetben kiemelkedő 

tanulmányi eredménnyel rendelkező másodéves hallgató, a mesterképzésben részt vevő azon 

hallgató kaphat, aki a jelen utasításban meghatározott, valamint a pályázati kiírásban 

meghatározott feltételeknek megfelel. 

(2) A demonstrátori megbízás egy tanévre szól, mely nem hosszabbítható, azonban újabb 

eredményes pályázat elnyerésével megismételhető.  

(3) A megbízás megszűnik: 

a) határidő lejártával; 

b) lemondással;  

c) visszavonással 

d) hallgatói jogviszony megszűnésével. 

(4) A hallgató demonstrátori megbízatásáról bármikor lemondhat, mely a folyamatban lévő 

feladatok ellátását nem veszélyeztetheti. 

(5) 4A demonstrátor feladatát irányító oktató javaslatára - az illetékes tanszék vezetőjének 

jóváhagyásával - a feladatok ellátására méltatlan hallgató megbízását a dékán visszavonja.  

(6) A demonstrátori tevékenység ellátása a hallgató elektronikus leckekönyvébe bejegyzésre 

kerül. 

A pályáztatás rendje 

3. § 

 

(l) 5 Demonstrátori megbízás elnyerésére a pályázatot a megelőző félév vizsgaidőszakában a 

dékán írja ki az illetékes tanszékvezetők felterjesztése alapján.  

(2) Pályázatot nyújthat be az a hallgató, aki: 

a) a pályázati felhívásban kiírt tanévben az ezen utasításban meghatározott évfolyamon 

teljes idejű támogatott képzésre iratkozik be; 

b) akinek tanulmányai során minden félévben az ösztöndíj átlageredménye minimum 

3,5.; 

c) a választott szakterület tantárgyából jó (4) vagy jeles (5) eredményt ért el; 

d) magatartása, közösségi munkája példás. 

(3) A pályázati kiírás az illetékes tanszék javaslatának megfelelően tartalmazza a demonstrátor 

által ellátandó általános feladatokat. A demonstrátor konkrét feladatait, egyéni munkatervét, 

képzési és foglalkoztatási rendjét, elfoglaltságát az illetékes tanszékvezető — a szakirányért 

felelős tanszék vezetőjének /a Hadtudományi és Honvédtisztképző kar, valamint a 

Rendészettudományi Kar esetén a kiképzési feladatokkal foglalkozó szervezeti egység 
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vezetőjének/ egyetértésével határozza meg. Tanulmányai folytatásához a demonstrátor 

kedvezményes tanulmányi rendet kérhet, azonban annak részleteit, a felelősséget, az 

utasítási rendet az illetékes tanszék a pályázat elnyerését követően közli a hallgatóval. 

(4) A demonstrátori megbízásra szóló pályázatot az illetékes tanszékre kell benyújtani a 

pályázati felhívásban megadott határidőig. 

(5) 6 A tanszékekre beérkezett pályázatokat rangsorolva és ajánlással ellátva a tanszékek a 

pályázati felhívásban megadott határidőig megküldik a kar Dékáni Hivatalába. A dékán a 

tanszéki ajánlások figyelembevételével határozatban dönt a demonstrátori kinevezésről. A 

pályázaton elutasításra került hallgatókat a pályázatot kiíró levélben értesíti.  

(6) 7 A demonstrátori megbízást nyert hallgatók részére az illetékes karmegbízólevelet ad át. A 

demonstrátori megbízás a tanszékvezető javaslatára visszavonható, amennyiben a hallgató 

vállalt kötelezettségeit nem teljesíti. 

 

A demonstrátori feladatok ellátásának rendje 

4. § 

(1) A demonstrátor: 

a) jogosult a tanszék házi könyvtárának, felszerelési tárgyainak, oktatási és kutatási 

eszközeinek használatára; 

b) bevonható gyakorlatok, szemináriumok vezetésébe, demonstrációk tartásába, valamint 

más részfeladatokba; 

c) segíti a tanszéken folyó oktatási, nevelési és tudományos munkát, valamint az oktatás- és 

tudományszervezési tevékenységet; 

d) tanácskozási joggal részt vehet a tanszéki értekezleten, módszertani és más 

rendezvényeken. 

(2) 8A demonstrátor a tanszék vezetőjének döntése alapján oktatási tevékenységet is elláthat, 

mely nem haladhatja meg heti átlagban a két órát, dékáni engedéllyel a heti négy órát. A 

demonstrátor havi összes tevékenysége (oktatási és egyéb tevékenység) nem haladhatja meg a 

havi húsz órát. 

(3) Az illetékes tanszék vezetője jelöli ki a demonstrátor tevékenységét felügyelő, közvetlenül 

irányító oktató személyét, aki segíti őt a szakmai-tudományos fejlődésben, önálló kutatási 

feladatokkal látja el, meghatározza részére az elvégzendő feladatokat havi bontásban. Az 

irányító feladatokkal megbízott oktató a tanszékvezetőt rendszeresen tájékoztatja a demonstrátor 

által elvégzett feladatokról, munkája előrehaladásáról, szükséges egyéb intézkedések 

bevezetéséről, kötelezettségei teljesítéséről. 

5. § 
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(l) A demonstrátor feladatait úgy kell meghatározni, hogy azok ellátása ne veszélyeztesse a 

hallgató tanulmányi kötelezettségeinek ellátását. 

(2) A demonstrátor feladata ellátása során tudomására jutott szolgálati titkot, egyéb értesüléseit 

köteles jellegének megfelelően, az adatra vonatkozó titoktartási szabályok szerint kezelni. 

(3) A demonstrátor köteles a rá bízott eszközöket rendeltetésszerűen használni, a szervezet 

működési feltételeinek biztosításához hozzájárulni. 

(4) A demonstrátor elvégzett feladatairól az ót irányító oktató havonta a 2. sz. mellékletben 

meghatározott nyilvántartást vezet, melyet az illetékes tanszék vezetője hagy jóvá. 

 

 

Demonstrátori tevékenység díjazása 

6. § 

 

A demonstrátori tevékenység ellátásáért az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat díjazásban 

részesítheti a hallgatókat. A díjazás a pályáztató által meghatározott feltételeknek megfelelően 

kerül megállapításra. 

 

 

Záró rendelkezés 

7. § 

Jelen utasítás aláírásának napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az Egyetemen 

a demonstrátori tevékenység ellátását szabályozó valamennyi korábbi rektori határozat, 

utasítás. 

 

 

 

Budapest, 2012. október 25-én 

 

 

     Prof. Dr. Patyi András sk. 

     rektor 

 

 

 

Mellékletek:    l . számú melléklet: Pályázati lap 

2. számú melléklet: Hallgatói demonstrátori teljesítményértékelő lap  
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l . számú melléklet a 34/2012. számú rektori utasításhoz9 

Pályázati lap 

 demonstrátori megbízásra a ………………………………….Kar 

………………………………………………… Tanszékre/Szakcsoportba 

 

IGAZOLVÁNYKÉP 

 

1. Pályázó neve  

2. Születési helye  

3. Születési ideje  

4. Édesanyja leánykori neve  

5. Állandó lakcíme  

6. Értesítési címe  

7. Telefon  

8. E-mail  

9. Érettségi éve  

10. TAJ száma  

11. Személyazonosító kártya száma  

12. Nyelvvizsgái  

13. Évfolyam  
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14. Ismertesse eddigi tanulmányi eredményeit (félévente) 

15. Fejtse ki, hogy az évfolyam-, szak-, illetve tudományos diákköri dolgozatának 

témájához kapcsolódóan milyen tudományos projektekben vett, illetve vesz részt! (A 

projekt témája, futamideje, szellemi vezetője.) Mi a személyes szerepe? 

16. Sorolja fel az évfolyam-, szak-, illetve tudományos diákköri dolgozatának 

témakörében publikációit az egyszerűsített bibliográfiai leírás szabályai szerint! 

17. Milyen közösségi tevékenységet végez? 

18. Ismertesse, hogy a demonstrátori feladatok végzését milyen tantárgyból, hogyan 

képzeli megvalósítani? 

 

A pályázat mellékleteinek jegyzéke: 
- Elektronikus leckekönyv kivonata 
- Nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolata 
- A pályázatban a tanszék által esetlegesen megkövetelt egyéb iratok 
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2. számú melléklet a 34/2012. számú rektori utasításhoz 

 

,.MINTA” 

HALLGATÓI DEMONSTRÁTORI 

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP  

……… év ……………….. hónapra 

Hallgató neve: 

NEPTUN kódja: 

 Kar, szak, szakirány: 

Demonstrátori megbízást irányító tanszék/szakcsoport: 

 

Budapest, 20.. . . . .. (pontos dátum) 

Igazolom, hogy nevezett hallgató a fenti feladatokat teljesítette. 

Aláírás helye 

(illetékes tanszékvezető) 

Készült: 2 példányban 

Egy példány: 1 lap 
Készítette: 
Kapják: l. sz. példány: Hallgató 

    2. sz. példány: Irattár (tanszék) 

Dátum Ellátott tevékenység megnevezése Megjegyzés 

(ide kell beírni a 

tevékenység végzésének 

dátumát, nem szükséges 

minden nap vezetni, a 

tevékenység végzése 

időtartamának 

megjelölésével, pl: 

(a tevékenység részletes leírása, pl: óratartás a 

tancsoport és az óra megnevezésével, egyéb feladat 

rövid megnevezése) 

 

 

Minden egyéb, a 

demonstrátor 

munkavégzését 

érintő megjegyzés 

helye, ha szükséges 

2012. december 01. 

10.00 -12.00 

Óratartás a HNFR- 564 tanulócsoportnál A foglalkozás 

előkészítésében 2 

órát dolgozott 

   

   


