A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM
KEGYELETI RENDJE

2021.

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Szenátusa az Egyetem saját halottaival és az Egyetem egyéb
halottaival összefüggő feladatok, intézkedések és eljárások rendjével kapcsolatban az alábbi
intézkedéseket hozza.
I.
1.§
Általános rendelkezések
(1) A Szabályzat célja, hogy meghatározza, ki tekinthető az Egyetem saját halottjának, felsorolja a
temetéssel kapcsolatban az Egyetem által vállalt kötelezettségeket, valamint szabályozza az eljárás
rendjét mind a saját halottak, mind más egyetemi halottak esetében.
(2) A Szabályzat hatálya az Egyetem valamennyi szervezeti egységre kiterjed.

II.
2.§
Az Egyetem saját halottai
(1) Jelen szabályzat alkalmazásában a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem saját halottnak tekintheti azt
az elhunyt munkavállalóját vagy hallgatóját, aki
a) hosszabb ideig végzett magas színvonalú oktató-kutató-nevelő tevékenységével, illetve
kiemelkedő művészeti, alkotói, tudományos teljesítményével, közvetlenül vagy közvetve
hozzájárult az Egyetem céljainak eléréséhez;
b) támogatásával, tevékenységével, az Egyetem érdekeit képviselő magatartásával,
példaadó módon járult hozzá az Egyetem oktatási és kutatási feladatainak hatékonyabb
ellátásához, nemzetközi elismertségéhez;
c) aki több éven át az igazgatásban, a gazdálkodásban, az üzemeltetésben, fejlesztésben
nyújtott teljesítményével kiemelkedően szolgálta az Egyetem érdekeit;
d) aki munka-, vagy hallgatói jogviszonya alatt tevékenységét kiemelkedően végezte;
amennyiben a kezdeményezéshez az elhunyt személy valamelyik közeli hozzátartója az - alábbiak
szerinti egymást követő sorrendben – hozzájárul:
e) házastárs, élettárs;
f) egyenes ági leszármazott;
g) a törvényes öröklés általános rendjének megfelelően egymást követő sorrendben
bármelyik hozzátartozó;
h) temettetésre jogosult;
és ez az elhunyt végakaratával nem ellentétes.
(2) Az Egyetem saját halottá nyilváníthatja továbbá olyan volt munkavállalóját és hallgatóját is,
akinek jogviszonya az Egyetemmel az elhunyt halálának időpontjában már nem áll fent,

amennyiben ahhoz a 2.§ (1) bekezdésének e)-h) pontja szerinti személy hozzájárult, és az az
elhunyt végakaratával nem ellentétes.
3. §
A saját halottá nyilvánítás rendje
(1) Saját halottnak minősítést bármelyik szervezeti egység vezetője kérhet a 2.§ -ban foglaltak
figyelembevételével.
(2) Amennyiben a szervezeti egység vezetője úgy ítéli meg, hogy a szervezeti egységben
foglalkoztatott elhunytat kimagasló munkája okán indokolt az Egyetem saját halottjának
tekinteni, akkor azt a rektortól írásban kéri. A kérelemhez csatolni szükséges jelen szabályzat
2.§ (1) bekezdésének e)-h) pontjában meghatározott személy jóváhagyását.
(3) A saját halottá nyilvánításról a rektor – a kancellár/vezérigazgató egyetértésével –
határozatot hoz. Döntéséről az érintett szervezeti egység vezetőit - s egyidejűleg a gazdasági
igazgatót – tájékoztatja.
(4) A saját halottá nyilvánítással kapcsolatos további teendőket a kezdeményező szervezeti
egység a gazdasági igazgatóval és a MOME Brand Irodával együttesen intézi.
(5) A rektor az Egyetem munkavállalóját vagy hallgatóját – a kancellár/vezérigazgató
egyetértésével - írásbeli kérelem nélkül is az Egyetem saját halottjává nyilváníthatja.
Döntéséről a rektor határozatot hoz. Ebben az esetben a saját halottá nyilvánítással
kapcsolatos további teendőket a Rektori Kabinet a gazdasági igazgatóval és a MOME Brand
Irodával együttesen intézi.
(6) A rektor és a kancellár/vezérigazgató kifejezett rendelkezése esetén MOME Brand Iroda
gondoskodik a nekrológ, temetési beszéd valamint és sajtóban közzéteendő közlemény
elkészítéséről, kiadásáról.
(7) A saját halottá nyilvánításról szóló határozat meghozatalától a temetés napját követő
második napon 10.00 óráig az Egyetem épületére gyászlobogó kerül kihelyezésre. Ugyanezen
időszakban az Egyetem aulájában, méltó helyen az elhunyt személy fényképe és világító
emlékmécses is elhelyezésre kerülhet. Az Egyetem gondoskodik továbbá a gyászjelentés
Egyetemen belüli közzétételéről, valamint megjelenését biztosíthatja az egyetemi honlapon.
III.
4.§
Az Egyetem kegyeleti tevékenysége
(1) A Moholy- Nagy Művészeti Egyetem az Egyetemhez kötődő kiemelkedő munkásságú életművel
rendelkező elhunyt munkavállalói és hallgatói emlékének megőrzéséről méltó módon
gondoskodik. Ennek keretében

(a) az elhunyt életpályáját és munkásságát az Egyetem honlapján a MOME Brand Iroda által
gondozott és az érintett szervezeti egységek bevonásával szerkesztett virtuális emlékfalon
megörökítheti;
(b) emlékfa, emléktábla, illetve az elhunyt emlékét az egyetem hagyományaihoz méltó módon
kifejező egyéb emlékjel felállítására is sor kerülhet;
(c) az Egyetem rektora és kancellárja/vezérigazgatója - a Szenátus jóváhagyásával kezdeményezheti, illetve hozzájárulhat az Egyetem céljaihoz kötődő, illetve azt támogató
alapítványnak, az Egyetem területén található épületnek, épületrésznek, helyiségnek,
kertrészletnek, műtárgynak, vagy művészeti alkotásnak az elhunyt nevét viselő
elnevezéséhez;
(d) az Egyetem rektora és kancellárja/vezérigazgatója - a Szenátus és jelen szabályzat 2.§ (1) bek.
e.)-h.) pontjában meghatározott személyek jóváhagyásával - kezdeményezheti az illetékes
hatóságnál, közterületnek, illetve középületnek az elhunyt nevét viselő elnevezését illetve
javasolhatja alapítványnak, ösztöndíjnak az elhunytról történő elnevezését.
IV.
5.§
Az Egyetem kötelezettségvállalása
(1) Az Egyetem hozzájárulhat saját halottjának temetési szertartáshoz a 2. § (1) bek. e.)-h.)
szerinti személlyel egyeztetve legfeljebb az 5.§ (2) bekezdésben meghatározott mértékig.
(2) Az Egyetem saját halottjának számlával igazolt temetési költségeit legfeljebb bruttó
kétszázezer forint összeg erejéig átvállalhatja. A kifizetés az Egyetem nevére szóló, eredeti
számla alapján –mellékelve a halotti anyakönyvi kivonat másolatát- történik, mely
dokumentumokat a Gazdasági Igazgatóság részére kell benyújtani.
(3) Amennyiben az elhunytat más intézmény vagy egyéb szervezet is saját halottjának tekinti, a
költségeket a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem e szervvel történő megegyezés szerinti részét
viseli. Az elhunytat saját halottjának tekintő többi szervvel a gazdasági igazgató által kijelölt
személy veszi fel a kapcsolatot a költségviselésről szóló megállapodás érdekében. A
megállapodás megkötésére a kancellár jogosult.
V.
6.§
Temetési seg ély

(1) Az Egyetem a munkáltatói jogkör gyakorlójának döntése alapján, a munkavállaló írásbeli
kérelemére egyszeri temetési segélyben részesítheti azon munkavállalóját, 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 rokonsági fokot a kérelmező
munkavállaló erre vonatkozó nyilatkozatával, a segélyre jogosultságot a felmerült költségeket
igazoló számlák másolatával kell alátámasztani és a kancellár/vezérigazgató részére kell
benyújtani.

(4) A temetési segélyre vonatkozó kérelem a temetést vagy hamvasztást követő egy hónapon
belül nyújtható be.

VI.
7. §
Záró rendelkezések
(1) A jelen Szabályzatot a Moholy- Nagy Művészeti Egyetem Szenátusa 2021. november 29.-i
ülésén megvitatta és 28_2021/2022. (XI.29) sz. határozatával elfogadta.
(2) A jelen Szabályzat 2021. december 6. napján lép hatályba.
(3) Jelen Szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2015. december 1. napján
hatályba lépett a Moholy- Nagy Művészeti Egyetem kegyeleti rendje, valamint minden e
tárgyban a hatályba lépést megelőzően keletkezett utasítás vagy rendelkezés.

Budapest, 2021. december 2.
………………………………
Fülöp József
rektor

…………………………………
Kun Zsuzsanna
kancellár/vezérigazgató

