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DEMONSTRÁTORI SZABÁLYZAT 

  
 

1.§ A Szabályzat hatálya  
A szabályzat hatálya kiterjed a BHF hallgatóira, oktatóira és valamennyi szervezeti egységére.  
  

2.§ A demonstrátor fogalma  
A demonstrátor a BHF szervezeti egységeinek oktatói és szakmai, kutatási tevékenységében 

közreműködő hallgató, akit az adott tanszék kiválaszt a megfelelő tanulmányi eredményt 

felmutató, alkalmas hallgatók közül, és a BHF részére demonstrátori megbízást ad.  
  

3.§ A demonstrátori megbízás feltétele  
Az a hallgató lehet demonstrátor, aki  

(a) teljesített legalább 2 szemesztert  

(b) nappali tagozatos aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,  

(c) az előző tanévben legalább 4,0-es tanulmányi átlageredményt ért el,  

(d) akinek magatartása, közösségi munkája példás,  

(e) szűkebb környezetében bekapcsolódott a közösségi életbe,  
(f) megfelel az oktatott tantárgyhoz kapcsolódó vallásgyakorlati elvárásoknak. 

  
4.§ A demonstrátori megbízás időtartama  
(1) A demonstrátori megbízás egy félévre adható.  

(2) Egy hallgató többször is kaphat demonstrátori megbízást.  

  

5.§ A demonstrátor jogai és kötelezettségei  
(1) A demonstrátor köteles az oktatási, szervezeti egység munkarendjét és fegyelmét betartani, 

a főiskolai vagyon védelméért anyagi és erkölcsi felelősséget vállalni.  
(2) A titoktartási kötelezettség, valamint a munkafegyelemre vonatkozó jogszabályi 

rendelkezések a demonstrátorokra is vonatkoznak.  

(3)A demonstrátor jogosult:  

(a) munkájához kapcsolódóan a szervezeti egység helyiségeinek és eszközeinek a 

használatára; 
(b) a munkáját irányító oktató, kutató iránymutatása szerint bekapcsolódhat az oktatói, 

kutatói munka előkészítésébe és felügyelet mellett történő lebonyolításába.  
(4) A demonstrátor vizsgáztatási és Neptun bejegyzési joggal nem rendelkezik.  

(5) A demonstrátori munka nem mentesíti a hallgatót a tantárgyak követelményeinek teljesítése 

alól.  

  
6.§ Felelősségek, a demonstrátori feladatkijelölés rendje  
(1) A demonstrátori tevékenység nem minősül munkaviszonynak.  
(2) Demonstrátorok által ellátható feladatok  

(a) szemináriumok, gyakorlati foglalkozások előkészítése;  

(b) elméleti órák, előadások technikai előkészítése;  
(c) konferenciák szervezésében és lebonyolításában való részvétel;  
(d) a hallgatók munkájának segítése;  
(e) részvétel a tanulmányi versenyek szervezésében és lebonyolításában;  
(f) a munkáját irányító oktató iránymutatása szerint az oktatói munka előkészítése és 

felügyelet mellett történő lebonyolítása; 



(g) a munkáját irányító oktató, kutató iránymutatása szerint a kutatói munka előkészítése és 

felügyelet mellet történő lebonyolítása; 

(h) félévközi és félévvégi írásbeli számonkérés előkészítése és lebonyolítása, az érdemjegy 

megállapítása az irányító oktató jóváhagyásával. 
  

7.§ A demonstrátor díjazása  
(1) A demonstrátor a vállalt és megfelelően teljesített tevékenysége ellátásáért intézményi 

ösztöndíjban részesül.  

(2) A demonstrátorok félévente pályázhatnak a demonstrátori tevékenység ellátására és az 

ehhez kapcsolódó intézményi ösztöndíjra.  
(3) A pályázat meghívásos. A meghívott hallgatók körét a TTT határozza meg. 
  
8.§ A demonstrátori megbízatás megszüntetése, szüneteltetése  

(1) A demonstrátori jogviszony megszűnik:  
(a) a megbízási idő leteltével minden külön értesítés nélkül,  

(b) a megbízás visszavonásával, amennyiben a demonstrátor a tanulmányi vagy a 

megbízással járó kötelességeit nem, vagy nem megfelelően látja el,  
(c) ha főiskolai hallgatóhoz méltatlan magatartást tanúsít.  

(2) A megbízásáról a demonstrátor azonnali hatállyal, bármikor lemondhat.  

(3) Amennyiben a demonstrátor több mint 4 hétig tartó távolléte miatt feladatainak nem tud 

eleget tenni, akkor megbízását és díjazását a munkáját irányító oktató, kutató bejelentése 

alapján a BHF megszüntetheti. 
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