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Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Demonstrátori Szabályzat
A kiemelkedő képességű hallgatók kutató munkájának elősegítése, valamint a Tanszékek és a hallgatók
közötti kapcsolat erősítése érdekében a Kari Tanács a demonstrátorokról az alábbiak szerint rendelkezik:
I. A demonstrátor feladata, jogai, és kötelezettségei
1. § (1) A demonstrátor feladata, hogy
a) választott szakterületén (témájában) – oktatói irányítással – vegyen részt a Tanszék rendszeres
kutatómunkájában, közzétételre érett munkáját a témavezető javaslatára publikálhatja;
b) megszervezze a Tanszék mellett működő tudományos diákkör tevékenységét, s ellássa ennek
titkári feladatait (működjön közre a programok kialakításában, vállaljon előadást, bírálatot,
stb.);
c) a Tanszék által gondozott tantárgyak oktatásához – felkérésre – szemléltető anyagokat
készítsen; egyéb oktatásszervezési feladatokat – a Tanszék vezetőjének szoros felügyelete alatt
– ellásson;
d) segítse a Tanszék mellett működő kutatóműhely működését, annak munkájában aktívan vegyen
részt, a Tanszéki kutatóműhely kutatási tervének megvalósítását segítse elő;
e) közreműködjék a Tanszék és a hallgatók közötti kapcsolattartásban.
(2) A demonstrátor kötelezettsége, hogy
a) feladatait az oktató utasításai szerint, a meghatározott időrendben lássa el,
b) érdemben közreműködjön a Tanszék és a hallgatók közötti kapcsolattartásban,
c) érdemi tudományos tevékenységet lásson el,
(3) A demonstrátor feladatellátás során jogosult
a) részt venni - a tanszéki értekezleten, azon véleményt nyilvánítani, közvetíteni a hallgatói
javaslatokat;
b) a Tanszék szakirodalom- és folyóirat-állományát, a dokumentumokat és oktatási eszközöket
rendszeresen használni,
c) a szervezeti egység munkatársaival együtt részt venni szakmai konferenciákon,
tanulmányutakon.
2. § (1) A demonstrátor feladatait egy tanévig látja el.
(2) A demonstrátor munkáját a Tanszékvezető által kijelölt oktató és/vagy kutató irányítja, konkrét
feladatait és időbeosztását feladatinak ellátásához a Tanszékvezető határozza meg.
3. § (1) Egyéni értékelés alapján a demonstrátorok megbízásuk időtartama alatt anyagi elismerésben
részesülhetnek az intézményi szakmai, tudományos, valamint közéleti ösztöndíj jogcímén, mely 10
hónapra megállapított, havi vagy egyszeri alkalommal folyósított juttatás.
(2) A demonstrátori díjazás mértékéről a dékán által összehívott Ösztöndíjbíráló bizottság dönt. A
szakmai és tudományos ösztöndíj keretösszegét a Gazdasági Igazgatóság küldi meg a dékán részére az
Állam- és Jogtudományi Kar vonatkozásában, amely alapján kerül kiszámításra a demonstrátori díjazás
mértéke.
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(3) A díjazás feltétele, hogy a demonstrátor teljesítményértékelése, tárgyi tudása alapján, a
demonstrátori munkát közvetlenül irányító oktató azt javasolja.
(5) Egy Tanszéken egy fő díjazott demonstrátor, valamint legfeljebb két fő tiszteletbeli demonstrátor
kinevezésére van lehetőség.
(6) Abban az esetben, ha egy Tanszéken két fő lenne indokolt a díjazással járó demonstrátori
kinevezésre, a Tanszékvezető javaslatára az egy fő ösztöndíjasra jutó összeg arányos megosztásra
kerülhet a hallgatók között.
(7) Amennyiben a demonstrátori megbízás a tanév vége előtt megszűnik, vagy megszüntetésre kerül, a
megszűnés félévében a demonstrátor díjazásra, jóváírásra nem jogosult.
(8) A pályázati kiírás a demonstrátor teljesítményértékelésének rendszerét tartalmazza.
II. A demonstrátori megbízás elnyerése, megszűnése
1. § (1) Demonstrátori megbízást – pályázat alapján – az a másodéves, vagy annál magasabb évfolyamú,
teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási
szakképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő hallgató kaphat, akinek a magatartása ellen kifogás
nem merült fel, nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt és az alábbi feltételek közül legalább egynek –
amelyet, vagy amelyeket a pályázatában is meg kell jelölnie – megfelel:
a) tanulmányi átlageredménye – a pályázat benyújtását megelőző két félévben – meghaladja a
4,00-et;
b) az általa választott tantárgyból jó (4) vagy jeles (5) eredménnyel vizsgázott;
c) aktív tagja valamely Tanszék mellett működő tudományos diákkörnek, amit az érintett
Tanszékvezető igazol;
d) van szervezői gyakorlata és tanulmányi átlageredménye alapján a demonstrátori munka ellátása
nem okoz gondot számára;
e) részt vett tanulmányi versenyen;
f) díjat nyert tanulmányi versenyen;
g) közreműködött kari, tanszéki rendezvény megszervezésében;
h) egyéb segítséget nyújtott valamely Tanszék oktató vagy kutató tevékenységéhez, vagy egyéb
módon igazolja tudományos tevékenységét, érdeklődését, amelyet a Tanszékvezető jogosult
igazolni.
2. § (1) A demonstrátori pályázatot a pályázati felhívásban megadott határidőig lehet benyújtani.
(2) A hallgatók pályázatukat a választott Tanszék vezetőjének címezve a Dékáni Titkárságon nyújtják
be. Egy hallgató legfeljebb két Tanszékre adhatja be pályázatát.
(3) Abban az esetben, ha egy hallgató több pályázatot ad be, és teljesítményértékelése, tárgyi tudása
alapján díjazásban, jóváírásban részesülne, csak az egyik Tanszéken végzett demonstrátori
tevékenysége alapján részesülhet díjazásban, jóváírásban.
3. § (1) A Dékáni Titkárság a beérkezett pályázatokat továbbítja az érintett Tanszékvezetőknek a
pályázati határidő lejártát követő 3 napon belül.
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(2) Az érintett Tanszék vezetője a benyújtott pályázatokat véleményezi és több hallgató pályázata esetén
azokat rangsorolja. A rangsorolás fő szempontja a demonstrátori követelményeknek való megfelelés
foka. A Tanszékvezető véleményének kialakításánál meghallgatja az érintett Tanszék munkatársait is.
Azokat a pályázatokat, amelyek a kiírásnak tartalmilag nem felelnek meg, a Tanszékvezető elutasítja.
4. § (1) A Tanszékvezető az általa véleményezett pályázatokat a hozzá érkezésétől számított 8 napon
belül a tanszéki adminisztrátornak adja le. Az összes elbírált pályázatot a tanszéki csoportvezető juttatja
el a dékánhoz, aki a demonstrátori feladatok ellátására vonatkozó megbízás jóváhagyásáról az elbírált
pályázat érkeztetésétől számított egy héten belül dönt.
(2) Amennyiben a dékán észleli, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásnak vagy a jelen
szabályzat valamely rendelkezésével ellentétes, nem hagyja jóvá a demonstrátori megbízást.
(3) A dékán mérlegelheti, hogy ilyen esetben póthatáridő tűzése mellett felkérje az érintett Tanszéket a
hiányok pótlására, vagy a rangsor alapján, soron következő pályázó bevonására.
5. § (1) A dékán döntése után a demonstrátori megbízások jóváhagyásáról, valamint a sikertelen
pályázatról a hallgatók NEPTUN üzenetben kapnak értesítés.
(2) A demonstrátori megbízást a nemzetközi és tudományos dékánhelyettes adja át. A megbízólevet
hivatalos formában, díszes formátumban, a dékán aláírásával ellátva kell kiállítani.
6. § (1) A demonstrátori megbízás a megbízási idő leteltével minden külön értesítés nélkül megszűnik.
(2) Megszűnik a demonstrátori megbízás a hallgatói jogviszony megszűnésével, szünetelésével.
Amennyiben a demonstrátor hallgatói jogviszonya megszűnik, a Tanulmányi Osztály hivatalból értesíti
az érintett Tanszéket. Ha, a demonstrátor hallgatói jogviszonya szünetel, a demonstrátor maga köteles a
Tanszéknek bejelenteni.
(3) Megszűnik a demonstrátori megbízás, amennyiben a hallgató erről lemond.
(4) A feladatait nem végző, vagy egyéb okból a demonstrátorságra méltatlanná váló demonstrátor
hallgató megbízását – Tanszékvezető javaslatára – a dékán visszavonhatja. A megbízás visszavonásáról
a demonstrátort és az érintett Tanszéket írásban értesíteni kell.
(5) Jelen bekezdésben rögzített esetekben az érintett Tanszékvezető mérlegelheti, hogy a tanév elején
pályázók közül új demonstrátor megbízását kéri a dékántól, vagy a megüresedett hely betöltetlen marad.

III.

Egyéb rendelkezések

1. § (1) Ahol jelen szabályzat Tanszéket említ, azon Intézetet is érteni kell.
(2) A módosításokkal egységes szerkezet szabályzat 2018. november 01. napján lép hatályba és
2018/2019 tanévtől meghirdetett demonstrátori pályázatoknál alkalmazandó.
Dr. Törő Csaba
dékán
s.k.

