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A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar oktatói és kutatói munkájának, 

kutatásszervezési tevékenységének elősegítése és támogatása érdekében, valamint 

tanulmányaikat kiemelkedő eredménnyel folytató hallgatók tehetségének kibontakoztatása 

érdekében a Kar a hallgatói közül a legalkalmasabbakat demonstrátorként bevonja az oktató 

és tudományos kutatómunkába, hogy ezáltal is felkészítse őket hivatásuk színvonalasabb 

művelésére, valamint elősegítse az utánpótlást az oktatói és kutatói pályára. A demonstrátorok 

feladata, hogy kiválóságukkal példát mutassanak hallgatótársaiknak, és segítség őket 

tanulmányaik során. Ennek érdekében a kar a következő szabályzatot (a továbbiakban 

Szabályzat) alkotja: 

1.§ 

A Szabályzat hatálya kiterjed képzési szinttől, munkarendtől és finanszírozási formától 

függetlenül a PTE-vel hallgatói jogviszonyban álló, a Karon meghirdetett képzésekben részt 

vevő hallgatókra valamint a Karon foglalkoztatott oktatókra és kutatókra. 

2.§ 

(1) A demonstrátor a PTE BTK intézeti tanszékeinek oktatói és tudományos tevékenységében 

közreműködő egyetemi hallgatója, akit az intézeti tanszék javaslatára a Kar dékánja és a Kari 

Tanács az eredményes tudományos diákkörös munkát végző és jó tanulmányi eredményt 

felmutató hallgatók közül pályázat alapján választ ki, és ezzel jogosulttá válik a közéleti 

ösztöndíj-pályázaton való részvételre.  

(2) A demonstrátorok feladata, hogy oktatói támogatással 

a) elmélyülten tanulmányozzák kiválasztott tudományos témájukat és intenzívebb 

elméleti és gyakorlati képzést kapjanak e területen; 

b) e megbízás révén már egyetemi tanulmányaik alatt felelősséggel bekapcsolódjanak 

az oktató- és kutatómunkába, és abban kellő felkészültséget, jártasságot szerezzenek; 

c) kiválóságukkal példát mutassanak hallgatótársaiknak, és segítség őket tanulmányaik 

során; 

d) tevékenységük során rendszeresen és eredményesen részt vegyenek a kari és 

országos tudományos diákköri munkában. 

A legkiválóbb demonstrátorok az egyetemi oktatók utánpótlásának bázisát alkotják. 

3.§ 

(1) Szemeszterenként egy demonstrátor választható minden intézeti tanszéken.  

(2) Demonstrátori megbízás adható azon hallgatónak,  

a) BA képzési rendszerben - aki legalább második évfolyamra beiratkozott- és 

hallgatói jogviszonya folyamatosnak tekinthető a 2011. évi CCIV törvény a nemzeti 

felsőoktatásról 59.§ (2) bek alapján vagy MA képzési rendszerben, vagy egységes osztatlan 

képzésben vesz részt,  

b) nappali tagozatos, adott félévre bejelentkezett hallgató, és 

c) a számára előírt fizetési kötelezettségeknek eleget tett és kurzust vett fel, 



d) akinek magatartása, közösségi munkája példás és a választott szakterületen 

kiemelkedő eredményt ért el, 

e) aki kari vagy országos vagy külhoni diákköri pályamunkát készített és mutatott be. 

Az OTDK utáni első tavaszi félévben ez a feltétel teljesíthető a KTDK előírásainak 

megfelelő tanszéki, intézeti diákköri pályamunka elkészítésével és bemutatásával az 

előző őszi félév során. 

f) aki vállalja, hogy kari vagy országos vagy külhoni diákköri pályamunkát készít és 

mutat be demonstrátori megbízatásának félévében. Az OTDK utáni félévben ez a 

feltétel teljesíthető a KTDK előírásainak megfelelő tanszéki, intézeti diákköri 

pályamunka elkészítésével és bemutatásával. Amennyiben a demonstrátor nem teljesíti 

e vállalását, a következő félévre elesik a pályázás jogától.  

g) A pályázat elbírálásakor kötelező jelleggel előnyben részesül az a pályázó, aki már 

előadta és bemutatta az országos vagy külhoni TDK-n a dolgozatát. 

 (3) Demonstrátori feladatokat nem láthat el ösztöndíj keretében külföldön tartózkodó 

hallgató.  

(4) A demonstrátori megbízatás elbírálásnál az alább felsorolt és igazolt teljesítményeket 

felmutató hallgatókat előnyben kell részesíteni: 

a) az egyetemi kötelező stúdiumokon kívüli előzetes kutatómunka és tudományos 

diákköri tevékenység, esetleg előadás(ok) tartása, pályamunkák készítése, részvétel 

szakmai konferenciákon, szakfolyóiratokban cikk(ek) megjelentetése, stb. 

b) a bölcsészet- és társadalomtudománnyal összefüggő, kiegészítő tanulmányi 

tevékenység (speciális kollégiumon való részvétel, tudományos ismeretterjesztő 

előadás tartása, nevelő munka, stb.) 

(5) A demonstrátori helyeket az intézeti tanszéken szokásos módon meghirdetett, nyilvános 

pályázat útján lehet elnyerni.  

a) A pályázat az  intézeti tanszék döntése alapján egy demonstrátorra és egy 

szemeszterre szól.   

b) Az őszi szemeszterre vonatkozó demonstrátori helyek pályáztatását április 15. és 

május 15. között, míg a tavaszi szemeszterre vonatkozó pályáztatást november 15. és 

december 15. között bonyolítja le az intézeti tanszék.  

c) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell a szemeszter megjelölését, a konkrét 

feladatokat, a demonstrátori tevékenység időtartamát, illetve a további speciális 

feltételeket.  

(6) A pályázatot az intézeti tanszék vezetője bírálja el, a tanszéki értekezlet véleményének 

figyelembe vételével. Az intézeti tanszék vezetője a demonstrátori pályázat eredményét, a 

pályázati kiírás tartalmát, illetve a pályázó hallgatók névsorát megküldi a Pályázati, 

Innovációs és Külkapcsolati Osztály kijelölt munkatársának. A kijelölt munkatárs és a kari 

Hallgatói Önkormányzat képviselője közösen ellenőrzik a demonstrátori pályázaton nyertes 

hallgatók tekintetében a jelen szabályzatban rögzített követelmények teljesülését. Az eljárás 

során demonstrátornak jelölt hallgatókról a Kari Tanács egyetértési joga keretében szavaz. 

4.§ 

(1) A demonstrátor feladatait a tanév kezdetétől számított tanrendhez igazodó egy szorgalmi 

félévben, legfeljebb 4 hónapig látja el. Egy hallgató többször is lehet demonstrátor. 



5.§ 

(1) A demonstrátori tevékenység beosztását és a feladatkört az érintett intézeti tanszék 

vezetője határozza meg az e szabályzatban foglalt irányelvek figyelembe vételével.  

(2) A demonstrátor -feladatainak ellátása érdekében- heti 10 órát köteles tölteni a felelős 

szervezeti egységénél.  

(3) A demonstrátorok egyéni tanulmányi rend felvételére jogosultak, azonban kötelesek 

összes tanulmányi kötelezettségüknek eleget tenni. 

(4) A mindenkori Dékán és a Hallgatói Önkormányzat elnöke kérésére a demonstrátorok 

tevékenységükről kötelesek a félév közben egy alkalommal szóban a HÖK által szervezett 

fórumon, és a félév végét követő 2 héten belül írásban beszámolni. 

(5) A demonstrátorok a tevékenységük során tudomásukra jutott bizalmas információkat 

semmilyen körben és formában tovább nem adhatják. 

6.§ 

(1) A demonstrátor kivételesen, és kizárólag oktatói felügyelet mellett láthat el oktatási 

feladatokat.  

(2) A demonstrátort az intézeti tanszékvezető megbízhatja további az előzőekben 

felsoroltakhoz kapcsolódó tudományos jellegű eseti feladatokkal.  

7.§ 

(1) A demonstrátort a feladata elvégzéséért a HÖK részére benyújtott pályázatot követően 

intézményi közéleti ösztöndíj illetheti meg, mely nem haladhatja meg a hallgatói normatíva 

10%-át.  

(2)  Intézeti tanszékenként és szemeszterenként egy demonstrátor választható, aki közéleti 

ösztöndíjban részesülhet. A közéleti ösztöndíj forrásai:  

a) 50%-ban a HÖK 

b) 50%-ban a Kar  

által ilyen célra elkülönített összeg. 

(3) Az intézményi közéleti ösztöndíj pályázatokat a vonatkozó szabályoknak megfelelően a 

HÖK elnökének kell benyújtani. 

8.§ 

(1) A demonstrátori jogviszony megszűnik 

a) a pályázatban meghatározott idő leteltével minden külön értesítés nélkül, 

b) a szervezeti egység értekezletének döntésével, amennyiben a demonstrátor a 

megbízással járó feladatait nem, vagy nem megfelelően látja el,  



c) amennyiben a demonstrátor kiválasztása a pályázatban megjelölt szempontok és az 

e szabályzatban meghatározott eljárásrend figyelmen kívül hagyásával történt,  

d) a hallgató fegyelmi vétségének megállapításával,  

e) a hallgatói jogviszony megszűnésével, vagy ha a hallgató már nem a Karon folyó 

képzésben vesz részt. 

(2) A feladatai ellátásáról a demonstrátor –a Dékánhoz intézett nyilatkozatával- azonnali 

hatállyal, bármikor lemondhat.  

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

eleget tenni, akkor a  intézeti tanszékvezető bejelentése alapján a Dékán kérheti a  intézeti 

tanszék vezetőjétől új pályázat kiírását. 

(4) A demonstrátor személyében bekövetkező változást a Kari Tanácsnak be kell jelenteni, 

amely azt jóváhagyólag tudomásul veszi.  

9.§ 

(1) Jelen szabályzat napján lép hatályba.  

(2) Az eredményes demonstrátori tevékenységet a leckekönyvbe be kell jegyezni. (A 

bejegyzés megtörténtéért az adott szervezeti egységvezető, tanulmányi osztályvezető, illetve a 

kari igazgató a felelős.) 

(3) A Kar kari igazgatója köteles gondoskodni arról, hogy a jelen szabályzatban foglalt 

előírásokat, illetve rendelkezéseket a Kar hallgatói megismerjék. 

(4) Jelen szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg a 2007. január 31-én kelt és a PTE BTK 

2/2007. (02.07.) sz. határozatával jóváhagyott, „A Pécsi Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Karának Demonstrátori Szabályzata”  hatályát veszti. 

(5) Jelen szabályzatot a Kari Tanács 2010. március 24-i ülésén hozott PTE BTK 371/2010. 

(III. 24.) számú határozatával (18 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással) 

fogadta el. A Szabályzat az elfogadás napján lép hatályba és rendelkezéseit e naptól kell 

alkalmazni. 

Kelt: Pécs, 2010.  március 24. 

 

        Dr. Fischer Ferenc 

             dékán 



 

Záradék: 

(1) Jelen szabályzat a Kari Tanács 2010. április 28-i ülésén a PTE BTK 435/2010. (IV. 

28.) számú határozatával (19 igen, 0 nem, 0 tartózkodással) került módosításra. A 

módosítás az elfogadás napján lép hatályba és rendelkezéseit e naptól kell alkalmazni. 

(2) Jelen szabályzat a Kari Tanács 2012. június 13-i ülésén a PTE BTK 836/2012. (VI.13.) 

számú határozatával (20 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással) 

került módosításra. A módosítás 2012. szeptember 1. napján lép hatályba és 

rendelkezéseit e naptól kell alkalmazni. 

(3) Jelen szabályzat a Kari Tanács 2013. május 22-i ülésén a PTE BTK  945 /2013. (V.22.) 

számú határozatával (  17  igen szavazattal,  0  nem szavazattal és  0   tartózkodással) 

került módosításra. A módosítás 2013. május 22. napján lép hatályba és 

rendelkezéseit e naptól kell alkalmazni. 

(4) Jelen szabályzat a Kari Tanács 2017. május 17-i ülésén a PTE BTK   /2017. (V.17.) 

számú határozatával (  …. igen szavazattal …..  nem szavazattal és  …..   

tartózkodással) került módosításra. A módosítás 2017. május 17. napján lép hatályba 

és rendelkezéseit e naptól kell alkalmazni. 

(5) Jelen szabályzat a Kari Tanács 2019. szeptember 11-i ülésén a PTE BTK   /2019. 

(IX.11.) számú határozatával (  17 igen szavazattal 0  nem szavazattal és  0   

tartózkodással) került módosításra. A módosítás 2019. szeptember 11. napján lép 

hatályba és rendelkezéseit e naptól kell alkalmazni. 

 

Kelt.: Pécs, 2019. szeptember 11 

               Dr. Heidl György 

                      dékán 


