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KÜLDETÉSNYILATKOZATA 

 

Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem (OR-ZSE), amely egy oktató, nevelő és 

tudományművelő intézmény, az 1877-ben alapított Országos Rabbiképző Intézet 

jogutóda, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) által fenntartott 

felsőoktatási intézmény, amely állami akkreditációval rendelkezik. 

Egyetemünk, mint államilag elismert felsőoktatási intézmény, oktató munkáját a 

magyar felsőoktatási rendszerhez igazodva végzi. Alapképzéseket, mesterképzéseket, 

osztatlan képzést, doktori képzést (PhD), valamint szakirányú továbbképzési 

tevékenységet folytat. Képzési programjaiban érvényesíti a zsidó vallási előírásokat, a 

fenntartó elvárásait, az állami jogszabályokat és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs 

Bizottság (MAB) előírásait. 

Az oktató-nevelő munka színvonalának és korszerűségének biztosítása érdekében 

egyetemünk a képzési területeinek megfelelő tudományágakban tudományos kutatói és 

művészi alkotómunkát végez, és Doktori Iskolát tart fenn a hittudomány 

tudományterületén. Tiszteletben tartja a kutatói szabadságot, megköveteli a szakmai 

hitelességet és megbízhatóságot. 

A hittudományok oktatásában az Egyetem az ún. „neológ” zsidó hagyományokat 

képviseli, és azok alapján oktatja hallgatóit. A világi tudományok oktatását az Egyetem a 

neológ világlátás fényében, azt tiszteletben tartva végzi. A tudományos és pedagógiai 

követelmények az Egyetem oktatásában nem maradhatnak el a többi magyarországi 

egyetemekétől, azoknak meg kell felelniük a megfelelő képesítés megszerzéséhez előírt 

állami követelményeknek is. 

Az Egyetem az oktató munka korszerű színvonalon tartása érdekében a képzési 

területeknek megfelelő tudományágakban rendszeres tudományos munkát végez, 

figyelemmel kíséri és közreadja a tudomány új eredményeit.  

Zsidó vallási elkötelezettsége mellett egyetemünk a magyar nemzet és az 

egyetemes zsidóság egészének szolgálatában áll, kész a más vallásokkal és 
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eszmerendszerekkel folytatott dialógusra. Őrzi, ápolja és tovább gazdagítja az Országos 

Rabbiképző Intézet hagyományait, kül- és belföldi felsőoktatási intézményekkel pedig 

széleskörű együttműködésre törekszik. 

Az Egyetem tudományos közösség, mely szigorúan és kritikusan segíti elő az 

emberi méltóság és a kulturális örökség védelmét és fejlődését kutatással, oktatással és 

azokkal az egyéb tevékenységekkel, amelyeket a helyi nemzeti és nemzetközi 

közösségnek nyújt, különösen a hittudomány és az oktatott humán tudományok területén 

is. 

Az OR-ZSE egész Magyarországra kiterjedően látja el feladatát. Az intézmény a 

határon túlról, a közép-kelet-európai régióból is képez magyar anyanyelvűeket és a 

képzésbe bekapcsolódni tudó más külföldieket, hogy a végzettek Magyarország bármely 

részén vagy azon kívül is élő módon tudják tolmácsolni a zsidóság világnézetét, tanait. 

Az Egyetem oktató és tudományos munkájában együttműködik a külföldi zsidó 

egyetemekkel, szakmai tudományos szervezetekkel, továbbá más hazai és külföldi 

oktatási és tudományos intézményekkel. Fontos feladata a nemzetközi kapcsolatok 

ápolása és bővítése. Azokkal az intézményekkel, amelyekkel a kapcsolat tartósan és több 

területen alakul ki, az Egyetem az együttműködést szerződésben is rögzítheti. Az 

Egyetem fokozott figyelmet fordít a hazai felsőoktatási és tudományos intézményekkel 

kialakított kapcsolatokra, a tapasztalatok kölcsönös hasznosítására. 

Az OR-ZSE tevékenysége során a társadalommal a kölcsönös tolerancia jegyében 

rendezett, jó viszony elmélyítésére törekszik. Az intézmény feladata a képzés során az 

egyetemes értékek ápolása és magas szintű társadalmi képviselete. 

Az Egyetem független minden párttól és politikai szervezettől. Ezért semmilyen 

szerve vagy szolgáltatása nem támogathat pártpolitikai jellegű megnyilvánulásokat. 

Területén ilyen jellegű rendezvények nem tarthatók. 


