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ELSŐ RÉSZ 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK1 

A szabályzat hatálya 

1. §  Jelen szabályzat hatálya kiterjed az Óbudai Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) 
valamennyi, alapképzésben és mesterképzésben tanulmányokat folytató, aktív hallgatói 
jogviszonnyal rendelkező hallgatójára. 

A szabályzat célja 

2. § Az Egyetem célkitűzése az oktatói és kutatói utánpótlás nevelése érdekében, hogy 
demonstrátori foglalkoztatás keretein belül lehetőséget biztosítson az arra alkalmas és 
érdemes hallgatói számára, hogy valamely oktatási szervezeti egység oktató és 
tudományos kutatómunkájába bekapcsolódhassanak, amely során felkészülhetnek 
hivatásuk magasabb színvonalú művelésére. 

2/A. § Az Egyetem további célkitűzése az oktatásszervezés területén, a minőségi hallgatói 
szolgáltatások biztosítása és fejlesztése érdekében az is, hogy a demonstrátori 
foglalkoztatás keretein belül lehetőséget biztosítson az arra alkalmas és érdemes 
hallgatói számára, hogy valamely oktatásszervezési szervezeti egység 
oktatásszervezési, hallgatói szolgáltatói feladatainak ellátásába bekapcsolódhassanak, 
amely során az ún. „soft skill” kompetenciáikat erősíthetik, fejleszthetik. 

2/B. § A szabályzat célja, hogy biztosítsa a 2.§ és 2/A. §-ban meghatározott célkitűzések 
megvalósításának szabályrendszerét.  

                                                
1 A szabályzatot a Szenátus a 2015. október 19-i ülésén az SZ-CXIII/201/2015. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: 
2015. október 20. napjától. A szabályzatot a Szenátus 2016. január 18-i ülésén az SZ-CXVI/14/2016. számú határozatával módosította. 
Hatályos: 2016. január 20. napjától. + MÓDÓSÍTÓ ZÁRADÉK! 
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MÁSODIK RÉSZ 

A DEMONSTRÁTORI MEGBÍZÁS ÉS TEVÉKENYSÉG2 

I. FEJEZET 

A demonstrátori megbízás létesítésének feltételei 

3. § Demonstrátor az a hallgató lehet, aki: 

a) az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, 

b) alapképzési szakon szerzett oklevéllel, vagy bármely, az Egyetemen futó alap- vagy 
mesterképzési szakon két lezárt félévvel és legalább 50 teljesített kredittel rendelkezik, 

c) az utolsó aktív félévében legalább 3,0 kreditindexet3 ért el, 

d) rendelkezik a kisebb hallgatói közösségek munkájának irányításához szükséges 
készségekkel, 

e) megfelelő oktatói ajánlással rendelkezik, és 

f) nem áll fegyelmi, büntető vagy szabálysértési eljárás alatt. 

 

II. FEJEZET 

A demonstrátor megbízásának keletkezése 

4. §  (1) A demonstrátori megbízás az Egyetemen belül nyilvános pályázat útján nyerhető el. 

(2) A demonstrátori pályázatot 

a) jelen szabályzat 2.§-ában meghatározott cél érdekében az illetékes kar oktatási 
dékánhelyettese az intézetigazgatók javaslatára, a vizsgaidőszak végéig hirdeti meg; 

b) jelen szabályzat 2/A. §-ában meghatározott cél érdekében az illetékes kar oktatási 
dékánhelyettese a kar dékánja javaslatára, illetve az oktatási rektorhelyettes a 
vizsgaidőszak végéig hirdeti meg. 

(3) A (2) bekezdés alapján a pályázati kiírásban meghatározott határidőig beérkezett 
demonstrátori pályázatokat a 3. §-ban meghatározott feltételek alapján 

a) az illetékes kar oktatási dékánhelyettese bírálja el, legkésőbb az első oktatási héten; 
b) az oktatási rektorhelyettes bírálja el, legkésőbb az első oktatási héten. 

5. §  (1) Demonstrátori megbízást egyidejűleg csak egy szervezeti egységnél vállalhat a hallgató. 

(2) A demonstrátori megbízás – a tanrendhez igazadóan – határozott időre, de legfeljebb egy 
félévre létesíthető, de tetszőleges alkalommal meghosszabbítható, amennyiben a 
demonstrátor aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a meghosszabbított időszakban is. 

                                                
2 MÓDÓSÍTÓ ZÁRADÉK A MÁSODIK RÉSZRE! 
3 Módosította a Szenátus a 2016. január 18-i ülésén az SZ-CXVI/14/2016. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: 2016. 
január 19. napjától.  
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(3) A demonstrátor feladatát önként vállalva végzi, tevékenységéért alanyi jogon díjazás nem 
illeti meg. 

(4) Demonstrátori tevékenységért pályázat alapján, meghatározott időre, havonta folyósított 
juttatás - demonstrátori ösztöndíj jogcímen - igényelhető. 

 

III. FEJEZET 

A demonstrátor tevékenységére vonatkozó rendelkezések 

6. § (1) A demonstrátor irányítását és felügyeletét 

a) az intézetigazgató, vagy az általa kijelölt oktató, 
b) a dékán, vagy az általa kijelölt oktató vagy nem oktató munkatárs, 
c) az oktatási rektorhelyettes, vagy az általa kijelölt oktató vagy nem oktató munkatárs 

látja el. 

A kijelölt oktató vagy nem oktató munkatárs rendszeresen tájékoztatja - a feladatellátásra 
kijelölt szervezeti egységtől függően - az intézetigazgatót, a dékánt, vagy az oktatási 
rektorhelyettest a demonstrátor előrehaladásáról, vagy arról, ha kötelességeit elhanyagolja 
vagy a megbízásra egyébként érdemtelenné vált. 

(2) A demonstrátor konkrét feladatkörét úgy kell meghatározni, hogy azok ellátása ne 
akadályozza tanulmányi kötelességeinek teljesítésében. 

(3) A karok – választásuk szerint – a 2. §-ban, valamint a 2/A. §-ban meghatározott 
célkitűzések megvalósítására demonstrátori tevékenység ellátására az alábbi kategóriák 
szerint írhatnak ki pályázatot: 

a) a demonstrátor heti 15 órában történő foglalkoztatása esetére havi 48.000 Ft ösztöndíj; 

b) a demonstrátor heti 10 órában történő foglalkoztatása esetére havi 32.000 Ft ösztöndíj; 

c) a demonstrátor heti 5 órában történő foglalkoztatása esetére havi 16.000 Ft ösztöndíj. 

(4) Az oktatási rektorhelyettes a demonstrátori tevékenység ellátására írhat ki pályázatot, az 
elvégzendő oktatásszervezéshez kapcsolódó feladatnak megfelelően legfeljebb havi 48.000 Ft 
ösztöndíjjal. 

7. § A demonstrátor jogai, a feladatellátásra kijelölt szervezeti egységtől függően: 

a) tanácskozási joggal részt vehet az intézet vagy kari Dékáni Hivatal értekezletén, 
amelyen véleményt nyilváníthat, továbbá közvetíti a hallgatói javaslatokat az 
intézetigazgató vagy a kijelölt oktató, a dékán vagy a kijelölt oktató vagy nem oktató 
munkatárs, illetve az oktatási rektorhelyettes vagy a kijelölt oktató/nem oktató munkatárs 
részére; 

b) megilleti az adott intézet szakirodalom-állományának, valamint oktatási eszközeinek 
használata, illetve a kari Dékáni Hivatal, illetve az Oktatási Főigazgatóság eszközeinek 
használata; 

c) az intézet oktatóival együtt lehetősége van szakmai konferenciákon részt venni. 

8. § A demonstrátor kötelességei, a feladatellátásra kijelölt szervezeti egységtől függően: 

a) az oktatáshoz kapcsolódó kutatási és szakmai előkészítő feladatok, és az ezekhez 
kapcsolódó adminisztráció ellátása (pl. laborfoglalkozások előkészítése), illetve az 
oktatásszervezési feladatok, és az ezekhez kapcsolódó adminisztráció ellátása; 

b) a vizsgáztatás lebonyolításával kapcsolatos előkészítő, adminisztratív és technikai 
feladatok ellátása; 

c) részvétel a tanulmányi versenyek szervezésében és lebonyolításában; 
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d) éves beszámoló készítése az intézetigazgató, a dékán, illetve az oktatási rektorhelyettes 
számára, az adott félévben elvégzett szakmai munkáról. 

 

IV. FEJEZET 

A demonstrátori megbízás megszűnése 

9. § (1) A demonstrátori megbízás megszűnik: 

a) a határozott idő lejártával, 

b) a feleknek a megbízás megszüntetésére irányuló megállapodásával, 

c) felmondással. 

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerint meghatározott esetben - a feladatellátásra kijelölt 
szervezeti egységtől függően - 

a) az oktatási dékánhelyettes, az illetékes intézetigazgató javaslata alapján, 
b) a dékán, az oktatási dékánhelyettes javaslata alapján, 
c) az oktatási rektorhelyettes 

a demonstrátori megbízást megszüntetheti, amennyiben a 3. §-ban meghatározott 
valamennyi feltétel már nem áll fenn, vagy a demonstrátor kötelességeinek rendszeresen 
nem tesz eleget. 

(3) A megbízás megszűnését követően - a feladatellátásra kijelölt szervezeti egységtől 
függően - az intézetigazgató, oktatási dékánhelyettes, illetve az oktatási rektorhelyettes a 
demonstrátor által elvégzett tevékenységet írásban értékeli. 
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HARMADIK RÉSZ4 

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 

9/A. § (1) Jelen szabályzat 4. § (2) bekezdésében meghatározottak jelen § (2) bekezdésében foglalt 
eltérésekkel alkalmazandóak a 2019/2020. tanév őszi félévére meghirdetésre kerülő 
demonstrátori pályázatok esetében. 

(2) A demonstrátori pályázatot 

a) jelen szabályzat 2.§-ában meghatározott cél érdekében az illetékes kar oktatási 
dékánhelyettese az intézetigazgatók javaslatára, a 2018/19. tanév 2. félév 
vizsgaidőszakának végéig hirdeti meg; 

b) jelen szabályzat 2/A. §-ában meghatározott cél érdekében az illetékes kar oktatási 
dékánhelyettese a kar dékánja javaslatára, illetve az oktatási rektorhelyettes legkésőbb 
2019. július 31-ig hirdeti meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 BEÉPÍTŐ ZÁRADÉK! 
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NEGYEDIK RÉSZ5 
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MELLÉKLETEK 

1. számú melléklet6 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
demonstrátori tevékenység vállalására 

a 20…/20… tanév …………. félévére 

 

Az Óbudai Egyetem .......................................................................................... Kara/Oktatási 
Főigazgatósága – az Óbudai Egyetem demonstrátori rendszeréről szóló szabályzata (az Óbudai 
Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet, az Óbudai Egyetem Hallgatói 
Követelményrendszerének 4. melléklete) alapján – pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör 
betöltésére a 20…/20… tanév …………. félévére. 

 

I. Megpályázható helyek 

Szervezeti egység 
megnevezése 

(Intézet, Dékáni Hivatal, vagy 
Oktatási Főigazgatóság) 

Megpályázatható 
helyek száma 

(db) 

Foglalkoztatás 
időtartama 

(óra/hó) 

Megpályázható 
ösztöndíj mértéke 

(Ft/hó) 

    

    

    
 

II. A pályázat beadásának feltételei 

Demonstrátor az a hallgató lehet, aki: 

a) az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, 

b) alapképzési szakon szerzett oklevéllel, vagy bármely, az Egyetemen futó alap- vagy 
mesterképzési szakon két lezárt félévvel és legalább 50 teljesített kredittel rendelkezik, 

c) a legutolsó aktív félévében legalább 3,0 kreditindexet ért el, 

d) rendelkezik a kisebb hallgatói közösségek munkájának irányításához szükséges 
készségekkel, 

e) megfelelő oktatói ajánlással rendelkezik, és 

f) nem áll fegyelmi, büntető vagy szabálysértési eljárás alatt. 

 

III. A pályázati űrlappal együtt benyújtandó dokumentumok 

1. Intézeti fogadónyilatkozat (3. számú melléklet), kizárólag intézetnél megpályázható hely 
esetén; 

2. Önéletrajz (nyelvtudás, gyakorlati helyek, szakmai munkásság megjelölése); 

3. Motivációs levél (szakmai kompetenciák, kutatási terület, érdeklődési kör megjelölése); 

4. Kreditigazolás a képzésen lezárt félévekről és teljesített kreditekről, az illetékes kari 
Tanulmányi Osztály által kiállítva, hitelesítve; 

                                                
6 Beépítette a Szenátus a 2016. január 18-i ülésén az SZ-CXVI/14/2016. számú határozatával elfogadott módosítással. Hatályos: 
2016. január 19. napjától. +MÓDÓSÍTÓ ZÁRADÉK! 
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5. Utolsó aktív félévről szóló indexmásolat, törzskönyvi kivonat vagy tárgyteljesítési igazolás, 
mely tartalmazza a féléven megszerzett krediteket és az elért féléves kreditindexet; az 
illetékes kari Tanulmányi Osztály által kiállítva, hitelesítve. 

 

IV. A pályázat benyújtása, bírálata 

A pályázatokat a pályázati űrlapon, a kötelezően csatolandó dokumentumokkal együtt kell 

20… ………… …….. óráig 

- intézetben vagy Dékáni Hivatalban meghirdetett pályázati hely esetén az oktatási 
dékánhelyettes részére címezve a Dékáni Hivatalban, 

- oktatási rektorhelyettes által meghirdetett pályázati hely esetén az oktatási 
rektorhelyettes részére címezve az Oktatási Főigazgatóságon 

egy eredeti példányban benyújtani. 

 

A határidőn túl, továbbá a hiányosan benyújtott pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül! 

 

A hiánytalanul benyújtott pályázatokat az oktatási dékánhelyettes/oktatási rektorhelyettes bírálja el 
legkésőbb 20… ……… … ……….. óráig. 

A pályázók az elbírálást követően, annak eredményéről írásbeli értesítést kapnak a pályázati 
űrlapon megadott e-mail címükre. 

 

Kelt: ................., 20......................... 

      …………………………………………….. 
      oktatási dékánhelyettes/oktatási rektorhelyettes 
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2. számú melléklet7 

PÁLYÁZATI ŰRLAP 

demonstrátori tevékenység vállalásához 

 

I. Személyes adatok 
 

Pályázó neve:  

Pályázó Neptun azonosítója:  

Pályázó születési neve:  

Pályázó születési helye, ideje:  

Pályázó e-mail címe:  

Pályázó telefonszáma: +36-…-…………………… 

Kar: 
(Ahol a pályázó tanulmányait folytatja) 

AMK/ BGK/ KGK/ KVK/ NIK/ RKK 
(* A megfelelő aláhúzandó!) 

Szak és  
képzési szint: 
(Ahol a pályázó tanulmányait folytatja) 

…………………………………………………… szak 
BSc,BA / MSc,MA képzési szint* 
(*A megfelelő aláhúzandó!) 

 
II. Tanulmányi eredmények 
 

Pályázó által lezárt aktív félévek 
száma 
az I. pontban megjelölt szakon: 

 

Pályázó által teljesített kreditek 
száma 
az I. pontban megjelölt szakon: 

 

Pályázó által utolsó aktív 
félévben elért kreditindex 
az I. pontban megjelölt szakon: 

 

 

III. Nyilatkozat a demonstrátori megbízás vállalásáról 

Alulírott ......................................................................... pályázó kijelentem, hogy a 
20....../20...... tanév .............................. félévében az Óbudai Egyetem 

- ................................ Karának ................................ intézetében,* 
- ................................ Karának Dékáni Hivatalában,* 
- Oktatási Főigazgatóságán* 

demonstrátori megbízást kívánok vállalni. 
(* megfelelő sor aláhúzandó, szükség szerint kitöltendő!) 

Tudomásul veszem, hogy a határidőn túl, továbbá a hiányosan benyújtott pályázat érdemi 
vizsgálat nélkül elutasításra kerül. 

                                                
7 Beépítette a Szenátus a 2016. január 18 CXVI/14/2016. számú határozatával elfogadott módosítással. Hatályos: 2016. január 
19. napjától. +MÓDOSÍTÓ ZÁRADÉK! 
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Tudomásul veszem, hogy - nyertes pályázat esetén - amennyiben demonstrátori 
tevékenységem ellátásában bármilyen oknál fogva akadályoztatva vagyok, ennek tényét és 
indokát az irányításomat és felügyeletemet ellátó, kijelölt oktató vagy nem oktató 
munkatársnak köteles vagyok három munkanapon belül írásban bejelenteni. 

 

IV. Kötelezően benyújtandó dokumentumok 

Alulírott, ............................................................... pályázó kijelentem, hogy jelen pályázati 
űrlaphoz az alábbi mellékleteket csatolom: 

1. Intézeti fogadónyilatkozat (3. számú melléklet), intézetnél megpályázható hely 
esetén; 

2. Önéletrajz (nyelvtudás, gyakorlati helyek, szakmai munkásság megjelölése); 
3. Motivációs levél (szakmai kompetenciák, kutatási terület, érdeklődési kör 

megjelölése); 
4. Kreditigazolás, a képzésen lezárt félévekről és teljesített kreditekről, az illetékes 

kari Tanulmányi Osztály által kiállítva, hitelesítve; 
5. Utolsó aktív félévről szóló indexmásolat, törzskönyvi kivonat, tárgyteljesítési 

igazolás, mely tartalmazza a féléven megszerzett krediteket és az elért féléves 
kreditindexet; az illetékes kari Tanulmányi Osztály által kiállítva, hitelesítve. 

 

Kelt: ................., 20......................... 

…………………………………………….. 
Pályázó aláírása 
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3. számú melléklet8 

INTÉZETI NYILATKOZAT DEMONSTRÁTOR FOGADÁSÁRÓL 

Alulírott, ........................................................................... mint a ............................................... 

Intézet oktatója nyilatkozom, hogy .................................................................... hallgató által a 

20…/20… tanév ………… félévére benyújtott demonstrátori pályázatát támogatom. 

 

A hallgató a demonstrátori pályázat elnyerése esetén előreláthatólag az alábbi demonstrátori 
feladatokat fogja ellátni: 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________. 

Kelt: ............, 20.................................................. 

.................................................................. ................................................................... 
Intézetigazgató a demonstrátor irányítását és 

 felügyeletét ellátó oktató 
  

                                                
8 Beépítette a Szenátus a 2016. január 18 CXVI/14/2016. számú határozatával elfogadott módosítással. Hatályos: 2016. január 
19. napjától. +MÓDOSÍTÓ ZÁRADÉK! 
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4. számú melléklet9 

DEMONSTRÁTORI ÖSZTÖNDÍJSZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről 

Képző intézmény: Óbudai Egyetem 

Székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út 96/B. 

Adószáma: 15773063-2-41 

Intézményi azonosítója: FI12904 

Statisztikai számjele: 15773063-8542-312-01 

Szervezeti egység: …………………….. Kar/Oktatási Főigazgatóság 

Címe:  

Képviseletében: ………. dékán/oktatási rektorhelyettes 
- a továbbiakban: Kar/Oktatási Főigazgatóság -, 
másrészről  

Név:  

Születési név:  

Anyja születési neve:  

Születési hely, idő:  

Lakcím (irányítószámmal):  

Telefonszám (otthoni, mobil), e-mail 
cím: 

 

NEPTUN azonosító:  

Adóazonosító jele:  

TAJ szám:  

Bankszámlaszám (a bank 
megnevezésével): 

 

Számlatulajdonos megnevezése:  
- a továbbiakban: Demonstrátor -, 

- a továbbiakban együttesen: „Felek” - között az alulírott napon és helyen az alábbiakban 
meghatározott feltételekkel. 

1. Előzmények 

Demonstrátor az Egyetem ……………………………………………………………… képzésben 
vesz részt és kijelenti, hogy megfelel az Óbudai Egyetem Demonstrátori rendszeréről szóló 
szabályzatának 3. §-ában meghatározott feltételeknek. 

Demonstrátor a 20…. napján az Óbudai Egyetem ……………………….. Karának ……. 
Intézetében/Dékáni Hivatalában/Oktatási Főigazgatóságán a 20…/20….. tanév …. félévre 
meghirdetett ………….. demonstrátori pályázatra sikerrel pályázott. 

2. A szerződés tárgya 

                                                
9 Beépítette a Szenátus a 2016. január 18-i ülésén SZ-CXVI/14/2016. számú határozatával elfogadott módosítással. Hatályos: 
2016. január 19. napjától. +MÓDOSÍTÓ ZÁRADÉK! 
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2.1. Demonstrátor jelen szerződés alapján kötelezettséget vállal a Kar/az Oktatási 
Főigazgatóság által rábízott demonstrátori feladatok ellátására. A Demonstrátor feladata 
különösen az alábbi tevékenységek ellátására terjed ki: 

a) ……………………………………………………; 

b) ……………………………………………………; 

c) ……………………………………………………; 

d) ……………………………………………………; 

e) ……………………………………………………. 

2.2. Demonstrátor 2.1. pontjában rögzített feladatát heti …. órában/ 20……….-től 20……….-
ig tartó időtartamban köteles ellátni. 

2.3. A Kar/Az Oktatási Főigazgatóság a Demonstrátor részére a 2.1. pontjában foglalt 
tevékenység elvégzéséért havi ……………… Ft ösztöndíj1 megfizetését vállalja, amelyet 
a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig a Hallgató ………………………………… 
Banknál vezetett …………………………………… számú bankszámlára utal. 

3. A Felek jogai és kötelezettségei 

3.1. Demonstrátor a 2.1. pontban meghatározott feladatát személyesen köteles ellátni. 

3.2. A Demonstrátor irányítását és felügyeletét az intézet vezetője vagy az általa kijelölt oktató 
látja el/a dékán vagy az általa kijelölt személy látja el/az oktatási rektorhelyettes vagy az 
általa kijelölt személy látja el. A kijelölt oktató/kijelölt személy rendszeresen tájékoztatja 
az intézet vezetőjét/a dékánt/az oktatási rektorhelyettest a Demonstrátor 
előrehaladásáról, vagy arról, ha kötelességeit elhanyagolja, vagy a megbízásra egyébként 
érdemtelenné vált. 

3.3. A Demonstrátor köteles a jelen szerződés alapján rábízott feladatot legjobb tudása és 
szakértelme szerint, gondosan és szakszerűen elvégezni. 

3.4. A Demonstrátor köteles a Kart/Oktatási Főigazgatóságot tevékenységéről és a feladat 
állásáról kívánságára, szükség esetén e nélkül is tájékoztatni. 

3.5. A Kar/Az Oktatási Főigazgatóság köteles a Demonstrátort a 2.1. pontban meghatározott 
feladatának ellátásához szükséges valamennyi információval, felvilágosítással ellátni. 

3.6. A Demonstrátor köteles az irányítását és felügyeletét ellátó oktatónál három munkanapon 
belül írásban jelezni, ha tevékenységének ellátásában bármilyen oknál fogva 
akadályoztatva van. 

3.7. A Demonstrátor köteles a tevékenysége ellátása során tudomására jutott üzleti titkot 
megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely 
feladatának ellátásával összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a 
Karra/az Oktatási Főigazgatóságra vagy más személyre hátrányos következménnyel 
járhat. A Demonstrátor a szerződés hatályának fennállása alatt nem tanúsíthat olyan 
magatartást, amellyel az Egyetem jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné. A titoktartás 
nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra 
vonatkozó, törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségre. 

1 Az ösztöndíj a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C. § ac) alpontjában meghatározott intézményi szakmai, 
tudományos és közéleti ösztöndíjnak minősül. 

4. A szerződés hatálya 

A Felek rögzítik, hogy a Demonstrátor a 2.1. pontban meghatározott feladatát a 20…/20… 
tanév …… félévében, azaz …….. év …….. hó …….. napjától …….. év …….. hó …….. napjáig 
köteles ellátni. 
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5. A szerződés megszűnése és megszüntetése 

5.1. A demonstrátori megbízás megszűnik: 

a) a határozott idő lejártával, 

b) a Feleknek a megbízás megszüntetésére irányuló megállapodásával, vagy 

c) felmondással. 

5.2. A Kar/Az Oktatási Főigazgatóság az 5.1. pont c) alpontja szerint – az illetékes intézet 
vezetőjének javaslata alapján/az oktatási rektorhelyettes döntése alapján – a 
demonstrátori megbízást megszüntetheti, amennyiben a megbízás létesítésének 
valamennyi feltétele már nem áll fenn, vagy a Demonstrátor kötelességeinek 
rendszeresen nem tesz eleget. 

6. Záró rendelkezések 

6.1. Abban az esetben, ha jelen szerződés bármely része a későbbiekben érvénytelennek 
bizonyulna, a szerződés egyéb részei továbbra is hatályban maradnak, kivéve, ha a 
részleges érvénytelenség olyan fokban érinti jelen szerződést, hogy az érvénytelenné vált 
rész nélkül bármelyik Félnek nem állt volna érdekében, illetve szándékában a szerződés 
aláírása. Ez esetben Felek kötelesek együttműködni az érvényes szerződés megkötése 
érdekében, illetve amennyiben ez nem lehetséges, a fennálló jogviszonyukat egymással 
kölcsönösen együttműködve kötelesek lezárni. 

6.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti 
felsőoktatásról, továbbá az Óbudai Egyetem vonatkozó szabályzatainak rendelkezései 
irányadóak. 

6.3. Amennyiben a jelen szerződéssel kapcsolatban jogvita keletkezne, és a peren kívüli 
egyeztetés nem vezet eredményre, a Felek kikötik az Óbudai Egyetem székhelye szerinti 
bíróság kizárólagos illetékességét. 

A Felek a jelen szerződést – annak gondos tanulmányozása és értelmezése után –, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

Budapest, ……… év …………… hó …… nap 

 ……………………………………………… ………………………………………………………. 
 dékán/oktatási rektorhelyettes Demonstrátor 

„Ellenjegyzem”: 

20………. év …………. hónap ……. nap 

………………………………………. 
pénzügyi ellenjegyző 

 


