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I.

fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A szabályzat célja

1. §
Jelen szabályzat célja, hogy megőrizze a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel (továbbiakban:
Egyetem) jogviszonyban vagy korábban jogviszonyban álló személy halála esetén annak méltó emlékét,
és meghatározza az Egyetem saját halottá nyilvánításának rendjét.
A szabályzat hatálya

2. §
Jelen szabályzat hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi egyetemi polgárára, valamint korábbi
jogviszonyban álló személyére, amennyiben a jogviszonya legalább 15 éven keresztül fennállt és
nyugdíjazására tekintettel szűnt meg.

II.

fejezet

AZ EGYETEM SAJÁT HALOTTJAI

3. §
(1) Az Egyetem akkor nyilváníthatja saját halottjává a 2. §-ban meghatározott személyt, ha ehhez az
elhunyt rendelkezésre jogosult közeli hozzátartozója hozzájárul.
(2) Az Egyetem külön eljárás lefolytatása nélkül – az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével –
saját halottjának tekinti annak elhalálozása esetén az Egyetem rektorát és volt rektorát.
(3) Az Egyetem saját halottjának tekinti azon vezetőit, valamint legalább 10 éves oktatói vagy egyéb
közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező alkalmazottjait, akik halálukkor is jogviszonyban álltak
az Egyetemmel.
(4) A rektor mérlegelési jogkörében eljárva az (1) és (2) bekezdésben nem megjelölt személyt saját
halottnak minősíthet kancellári egyetértés esetén, az elhunyt személy kiemelkedő művészeti,
szellemi, tudományos, oktatói, társadalmi értékteremtő tevékenysége alapján.

III.

fejezet

A SAJÁT HALOTTÁ NYILVÁNÍTÁS ELJÁRÁSRENDJE ÉS AZ EGYETEM
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSA

4. §
(1) A saját halottá nyilvánításról a rektor – a kancellár egyetértésével – írásban határoz.
(2) Hivatalban lévő rektor halála esetén a kancellár dönt a saját halottá nyilvánításról.
(3) Saját halottá nyilvánítást kezdeményezhet a rektornál az Egyetem szervezeti egységének vezetője.

Iktatószám: MKE/567-4/2022

Az írásbeli kérelemben meg kell jelölni azt, hogy az elhunyt milyen jogcímen minősíthető saját
halottnak.
(4) A 3. §-ban megjelölt közeli hozzátartozó is kezdeményezheti a saját halottá nyilvánítást a rektornál.
A kérelemről a rektor a kancellár egyetértésével dönt.
(5) A rektor a saját halottá nyilvánításról a kérelem beérkezését vagy a hivatalos halálhírt követő 5
munkanapon belül dönt. A kancellár egyetértésének megadását vagy megtagadását e határidőn belül
gyakorolja, részére a rektor továbbítja a kérelmet.

5. §
(1) Az Egyetem gondoskodik gyászzászló kihelyezéséről a halálhír napjától.
(2) Az Egyetem gondoskodik a saját halott vonatkozásában gyászjelentés közzétételéről az egyetemi
honlapon.
(3) Saját halott esetén az Egyetem a számlával igazolt temetési költségekhez hozzájárul a 3. §-ban
megjelölt személyek esetében legfeljebb bruttó 500.000 Ft összegig.

IV.

fejezet

AZ EGYETEM SAJÁT HALOTTJÁRÓL VALÓ MÉLTÓ MEGEMLÉKEZÉS

6. §
(1) Az Egyetem saját halottja emlékének megőrzése érdekében a honlapján közzéteszi az
elhunyt életpályáját és munkásságát.
(2) Az Egyetem rektora és kancellárja kezdeményezheti az elhunyt nevének használatát az Egyetem
területén található épület, épületrész, helyiségek elnevezésének tekintetében.
(3) Az Egyetem az elhunyt emlékére kiállítást szervezhet.

V.

fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
7. §
Jelen szabályzat az aláírását követő napon lép hatályba.
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