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Jelen szabályzatot a Magyar Táncművészeti Egyetem Szenátusa a 2019. január 30. napján 
tartott ülésén, a 6/2019. (01.30). számú határozatával fogadta el. A szabályzat az elfogadás 
napját követő napon lép hatályba.  

 

 

 

 



I. A szabályzat célja 

A Magyar Táncművészeti Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa az 
Egyetemmel jogviszonyban álló vagy állt személyek méltó emlékének megőrzése, 
illetve támogatása érdekében az alábbi szabályzatot alkotja. 

 

II. Az Egyetem saját halottja 

1. Az Egyetem – amennyiben ez elhunyt végakaratával vagy a család, örökös 
szándékával nem ellentétes – saját halottjának tekinti azt az elhunytat, aki elhalálozása 
előtt az Egyetem vagy az általa fenntartott köznevelési intézmény 
közalkalmazottjaként 

a) magasabb vezető (rektor, kancellár, rektorhelyettes, intézetigazgató, 
köznevelési intézmény igazgatója) volt, vagy 

b) tanszékvezető volt és elhalálozásáig legalább 10 éven keresztül az 
Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban állt, vagy 

c) a rektor és kancellár közös döntése alapján annak tekintendő. 

2. Az elhalálozást az érintett szervezeti egység vagy a közeli hozzátartozó jelenti be 
az Egyetem vezetőinek. 

3. A rektor döntése szerint az elhalálozást követően a temetés napjáig, az Egyetem 
főépületén a gyászlobogót ki kell tűzni. Erről a műszaki osztályvezető gondoskodik. 

4. A rektor döntése szerint a halálesetről az Egyetem honlapján gyászjelentést kell 
megjelentetni, amelyben fel kell tüntetni, hogy „az elhunytat a Magyar Táncművészeti 
Egyetem saját halottjának tekinti”. A szélesebb körű sajtó tájékoztatásáról szintén a 
rektor dönt. 

5. Az elhunyt búcsúztatásáról a rektor, az érintett szervezeti egység vezetőjével 
egyetértésben intézkedik az elhunyt beosztásának megfelelően. 

6. A gyászünnepség és a temetés költségét – a 7. pont szerinti összegig – az Egyetem 
viseli. A költségekről az Egyetem nevére és címére szóló számlát kell benyújtani. 
Amennyiben több szervezet vagy intézmény is saját halottjának tekinti az elhunytat, 
úgy velük egyeztetve kell a költségeket megállapítani, törekedve az elosztás 
egyensúlyára. 

7. Az Egyetem a temetés költségeihez legfeljebb a mindenkori közalkalmazotti 
pótlékalap 10-szeres összegével járulhat hozzá. Ezen összegtől – különösen indokolt 
esetben – a rektor és a kancellár közös döntésével eltérhet. 

 

III. Temetési segély 

1. Az Egyetem írásbeli kérelem alapján egyszeri temetési segélyben részesítheti azon 
közalkalmazottját, aki főállásban, teljes munkaidőben dolgozik az Egyetemen és 
akinek házastársa vagy egyenes ágbeli hozzátartozója hunyt el. 

2. Az egyszeri temetési segély összege: bruttó 100.000.-Ft. 



3. A haláleset tényét a halotti anyakönyvi kivonat másolatával, a házastársi státuszt és 
a rokonsági fokot a kérelmező közalkalmazott erre vonatkozó nyilatkozatával, a 
segélyre jogosultságot a felmerült költségeket igazoló számlák másolatával kell 
alátámasztani és a kancellár részére kell benyújtani. A temetési segélyre vonatkozó 
kérelem a temetést vagy hamvasztást követő egy hónapon belül nyújtható be. 

 

IV. Záró rendelkezések 
 

A Szabályzat az elfogadás napját követő napon lép hatályba. 

A Szabályzatot az érintett dolgozóknak meg kell ismerni. 

 

Budapest, 2019. január „    „ 
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