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A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Ideiglenes Szenátusa a 

hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének, a hallgatói jogviszonnyal 

kapcsolatos kérelmek elbírálásának és a jogorvoslatnak a rendjére a felsőoktatásról szóló 

2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.), a katonai és rendvédelmi felsőoktatási 

intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény 

(a továbbiakban: Hft.) és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, 

rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló CXXXII. törvény (a továbbiakban: Szervezeti 

törvény) vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével az alábbi szabályzatot határozza 

meg. 

 

 

1. § 

A SZABÁLYZAT HATÁLYA 

 

1) A hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének, a hallgatói 

jogviszonnyal kapcsolatos kérelmek elbírálásának és a jogorvoslatnak a rendjére 

vonatkozó szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a közszolgálati attitűd és 

hivatástudat kialakítása, valamint a közszolgálati kultúra és érintkezés fejlesztése 

céljából folytatott oktató és nevelőmunka eredményessége, illetőleg a jog- és 

szakszerűség követelményeinek érvényesítése érdekében, a fenti jogszabályokkal 

összhangban és egységes szerkezetben meghatározza a hallgatók jogait, kötelességeit, 

magatartási szabályait, valamint a hallgatók számára az Egyetemen történő ügyintézés 

és jogorvoslat rendjét. 

 

2) A Szabályzat hatálya kiterjed az Egyetemen folyó alap- és mesterképzés, szakirányú 

továbbképzés, doktori képzés és felsőfokú szakképzés nappali és levelező 

munkarendben tanulmányokat folytató valamennyi hallgatójára, a jogállásukra való 

tekintet nélkül, valamint a hallgatói jogviszonyból fakadó ügyeikre.  

 

3) A Szabályzat hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi oktatójára és tanárára, illetve a 

Rektori Hivatal, a Központi Tanulmányi Hivatal, a Dékáni Hivatalok, Tanulmányi 

Osztályok, valamint a tanszékek/intézetek hallgatói ügyekben eljáró dolgozóira. Ezen 

Szabályzat alkalmazása szempontjából oktatónak minősül az Egyetemmel 

munkaviszonyban álló közalkalmazott oktatókon kívül a hivatásos, valamint az egyéb 

jogviszony keretében oktatást és vizsgáztatást végző személy is. 

 

4) Jelen Szabályzat területi hatálya kiterjed az Egyetem teljes területére, ideértve a karok 

területeit is. 

2. § 

A HALLGATÓK JOGÁLLÁSA   

  

5) Az Egyetem hallgatója a hallgató jogviszony létesítésével, jogállása szerint lehet:  

a. honvéd tisztjelölti-, 

b. kettős jogállású-,  

c. ösztöndíjas-, 

d. polgári-, 

e. vagy vendéghallgatói jogviszonyban. 

 

 

 



I. FEJEZET 

A HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS A 

KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK A RENDJE 

  

3. § 

A HALLGATÓI JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI   

 

6) A hallgatókra vonatkozó alapvető jogszabályok:   

 

a. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.),  

b. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és 

katonai felsőoktatásról szóló CXXXII. törvény (a továbbiakban: Szervezeti 

törvény), 

c. a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és 

hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hft.), 

d. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 

1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.), 

e. a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak 

jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.). 

 

A hallgatói jogviszony fennállása alatt a hallgatót megilletik az Ftv-ben, a Hft. III-V. 

fejezetében, valamint a Szervezeti törvény V. fejezetében, továbbá az ösztöndíj-, a 

képzési/tanulmányi és a kollégiumi szerződésben meghatározott jogok, illetve 

mindezen jogokon kívül a kettős jogállású hallgatót megilletik a Hjt-ben és a Hszt.-

ben meghatározott jogok is. 

  

7) A hallgató jogai 

a. alapjogok  

a.a) A hallgató joga, hogy szabadon megválassza, melyik felsőoktatási 

intézményben kívánja folytatni tanulmányait. 

a.b) A hallgató joga, hogy emberi méltóságát tiszteletben tartsák, e körben 

különösen, hogy: 

- személyiségi jogát, ezen belül személyisége szabad kibontakozásához 

való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi 

élethez való jogát tiszteletben tartsák, feltéve, hogy e jogának 

gyakorlása nem korlátoz másokat, e jogának érvényesítésében nem 

veszélyezteti a saját és társai, illetve az Egyetem alkalmazottai 

egészségét, testi épségét, 

- az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt 

nyilváníthasson, javaslattal élhessen minden kérdésről, az Egyetem, a 

Kollégium/Szálló működéséről, 

- véleményezze – a szenátus által elfogadott szabályzat alkalmazásával 

– az oktatói munkát, 

- tájékoztatást kapjon a személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, 

- vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai 

kisebbséghez tartozását tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre 

juttathassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik 

jogszabályba, nem sérti mások hasonló jogát, és nem korlátozza társai 

tanuláshoz való jogának érvényesülését. 



a.c) A hallgató joga, hogy az Egyetemen biztonságban, egészséges 

környezetben folytathassa tanulmányait, továbbá tehetségétől, 

képességétől, érdeklődésétől függően segítséget kapjon a tanulmányaihoz, 

a pályakezdéshez, e körben különösen, hogy: 

- igénybe vegye az Egyetemen, illetve a Karon, a Kollégiumban/Szállón 

rendelkezésre álló eszközöket, létesítményeket, szolgáltatásokat 

(könyvtár, laboratórium, számítástechnikai eszközök, sport- és 

szabadidő-létesítmények, egészségügyi szolgáltatás, étkeztetés stb.), 

- a Képzési Programban meghatározottak szerint összeállítsa 

tanulmányi rendjét, megválassza a tantárgyakat, ennek keretei között 

szabadon igénybe vegye az Egyetem által nyújtott képzési 

lehetőségeket, 

- látogassa az Egyetem által szervezett előadásokat, szemináriumokat, 

- válasszon a párhuzamosan meghirdetett előadások, gyakorlatok, 

szemináriumok és más foglalkozások, az oktatók, doktoranduszként a 

témavezetők között, 

- teljes körű és tárgyilagos tájékoztatást nyújtsanak részére, 

- állapotának, személyes adottságának, fogyatékosságának megfelelő 

ellátásban részesüljön, 

- segítséget kapjon az egyetemi közösségi életbe való beilleszkedéshez, 

fizikai állapotának megőrzéséhez, egészséges, káros szenvedélyektől 

mentes életvitelhez, 

- tagja legyen tudományos diákkörnek, részt vegyen annak munkájában, 

részt vehessen az Egyetem kutató, fejlesztő tevékenységében, 

- tudományos pályázatot nyújtson be, tudományos eredményét 

közzétegye, a szakdolgozatának témáját megválaszthassa, 

- a tanulmányi és az életpálya-tanácsadást részére megszervezzék, és a 

szolgáltatásait igénybe vegye, 

- szüneteltesse hallgatói jogviszonyát, 

- a Szervezeti törvény és a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 

rendelkezéseit betartva vendéghallgatói jogviszonyt létesítsen, kérje az 

átvételét másik felsőoktatási intézménybe, további (párhuzamos) 

hallgatói jogviszonyt létesítsen.  

a.d)  A hallgatót megilleti az érdekérvényesítés és a jogorvoslat joga, e körben 

különösen, hogy: 

- hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, 

- személyesen vagy képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő 

döntések meghozatalában, az Egyetem, a Kollégium/Szálló 

irányításában, 

- jogai megsértése esetén eljárást indítson, továbbá vélt vagy valós 

jogsérelméről az ezzel kapcsolatos jogorvoslati, hatósági, illetve 

bírósági eljárás jogerős lezárását követően tájékoztassa a 

nyilvánosságot, 

- az oktatási jogok miniszteri biztosához forduljon, 

- igénybe vegye az Oktatásügyi Közvetítő Szolgálatot, 

- választó és választható legyen az egyetemi és a kari hallgatói 

önkormányzatba.
1
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a.e) Tanulmányi ügyekben kérelemmel vagy panasszal a Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint kell eljárni. Oktatással 

kapcsolatos egyéb ügyekben, pl. választott szakdolgozati téma cseréje, 

tudományos diákköri témaválasztás stb. kérdésében az érintett tanszék 

vezetőjéhez, a csoportvezetőhöz, az óraadó tanárhoz lehet fordulni. 

a.f) A hallgatók érdekeik képviseletére Egyetemi Hallgatói és Doktorandusz 

Önkormányzatot, valamint Szálló/Kollégiumi Hallgatói Bizottságot 

hozhatnak létre; beléphetnek és részt vehetnek az Egyetemen és egyéb 

érdekvédelmi, érdekképviseleti szervek tevékenységében. A hallgatói 

önkormányzat és a Szálló/Kollégiumi Hallgatói Bizottság a jogaikat és 

kötelezettségeiket külön szabályzat alapján gyakorolják. A hallgatónak 

joga, hogy válasszon és megválasszák a Szenátusba, a hallgatói 

önkormányzatba, a Szálló/Kollégiumi Hallgatói Bizottságba és más 

testületekbe, érdekvédelmi, érdekképviseleti szervezetekbe. 

b. A hallgatókat megillető díjazásokra és juttatásokra vonatkozó részletes 

szabályozás a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatban található. 

b.a) A hallgató joga, hogy vagyoni viszonyaira, jövedelmi helyzetére, 

tanulmányi eredményére tekintettel pénzbeli gondoskodásban 

részesülhessen, e körben különösen: 

- Kollégiumban/Szállón való elhelyezést vagy lakhatási támogatást 

biztosítsanak részére, 

- a hallgatói jogállásától függően szociális vagy más ösztöndíjban (így 

különösen tanulmányi, doktorandusz, köztársasági stb.) szociális, 

tankönyv-, jegyzetvásárlási támogatásban részesüljön (a továbbiakban 

együtt az első két pontban foglaltak: hallgatói juttatások), 

- fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez részletfizetési kedvezményt 

kapjon, 

- diákigazolványt állítsanak ki részére, s igénybe vegye az ahhoz 

kapcsolódó szolgáltatásokat, kedvezményeket, 

- az Egyetemen szerződés alapján munkát végezzen, és ennek 

ellenértékeként hallgatói munkadíj illesse meg, 

- az Egyetem által létrehozott illetve támogatott gazdasági társaság 

tagja legyen, illetve abban szerződés alapján munkát végezzen, és 

ennek ellenértékeként hallgatói munkadíj illesse meg. A hallgatói 

munkadíj – külön törvényben meghatározottak szerint – mentes a 

közterhektől, a mindenkori legkisebb kötelező munkabér (minimálbér) 

mértékéig. A hallgató hallgatói munkadíj ellenében akkor végezhet 

munkát, ha hallgatói munkaszerződést kötöttek vele. 

Foglalkoztatására a Munka Törvénykönyve rendelkezéseit kell 

megfelelően alkalmazni.
2
 

b.b) A hallgatók – hallgatói jogállásuktól függően, különösen a Hjt. és a Hszt-

ben foglaltak figyelembe vételével – bejelentési kötelezettség mellett, 

illetve előzetes engedély alapján végezhetnek egyéb, a jogállásukkal 

összeegyeztethető más kereső foglalkozást.  

b.c) A hallgató joga, hogy tanulmányai során megismerje a nemzetközi 

gyakorlatot, e célból az Európai Gazdasági Térség országaiban működő 

felsőoktatási intézményekben folytathasson résztanulmányokat, és ehhez 
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igénybe vegye a hallgatói hitelt, illetőleg – amennyiben államilag 

finanszírozott képzésben vesz részt – ösztöndíjban részesüljön.
3
 

b.d) A hallgató – a Kormány által meghatározott feltételek és szabályok szerint 

– hallgatói hitelt vehet igénybe.
4
 

8) A hallgató kötelezettségei 

a. alapvető kötelezettségek 

a.a) A hallgató köteles tiszteletben tartani társai emberi méltósághoz fűződő 

jogait, szükség esetén nekik segítséget nyújtani. 

a.b) A hallgató a tanulmányi feladatainak ellátása során köteles tartózkodni a 

politikai tevékenységtől. Az Egyetemen, annak kollégiumában, valamint a 

gyakorlat teljesítésének helyén politikai szervezet képviselőjeként vagy 

megbízottjaként politikai véleményt nem nyilváníthat, más személy 

politikai véleményét nem befolyásolhatja 

a.c) A hallgató kötelessége, hogy képességei kihasználásával és fejlesztésével 

teljesítse az Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározott 

kötelezettségeket, elsajátítsa a tantárgyak ismeretanyagát, valamint abban 

társait segítse.
5
. 

a.d)  A hallgató – a hallgatói jogviszonyának fennállása alatt köteles az 

Egyetem képzési igényeihez, követelményeihez igazodó fegyelmezett, 

kulturált magatartást tanúsítani. 

a.e) A teljes munkaidejű alapképzésre felvett rendészeti ösztöndíjas és honvéd 

tisztjelölt hallgatók a felsőoktatási folyamat kezdetén – differenciáltan - a 

jogszabályokban előírt belügyi vagy katonai alapkiképzésen kötelesek 

részt venni. 

a.f) A hallgató kötelezettsége, hogy óvja, védje és tiszteletben tartsa az 

Egyetem hírnevét, tekintélyét, hagyományait, szellemiségét, az Egyetem 

Etikai Kódexének megfelelően. 

a.g)  A hallgató kötelezettsége tiszteletben tartani az Egyetem alkalmazottainak 

és hallgatótársainak (a továbbiakban: az Egyetem polgárai) emberi 

méltóságát, valamint – szükség esetén – számukra segítséget nyújtani. 

a.h)  A hallgató kötelessége a jogszabályok és az Egyetem rendelkezéseinek 

betartása, a rábízott vagy általa használt egyetemi, kari létesítmények, 

eszközök, kiadott felszerelési tárgyak rendeltetésszerű alkalmazása, 

védelme. 

a.i)  A hallgató köteles a személyes adatok védelmével és a közérdekű adatok 

nyilvánosságával, valamint a titokvédelemmel kapcsolatos szabályokat 

megismerni, azokat betartani. Minősített iratok és más adathordozók csak 

az arra kijelölt helyen és időben dolgozhatók fel, illetve tanulhatók. 

Hallgatói minőségében a minősített adatot képező vagy azt tartalmazó 

találmányainak szabadalmaztatását, tudományos jellegű kutatásainak 

közzétételét csak engedéllyel kezdeményezheti. A hallgatót titoktartási 

kötelezettsége a hallgatói jogviszony szüneteltetése alatt, illetve annak 

megszűnése után is terheli. Az Egyetem hallgatója a minősített adatot 

képező vagy azt tartalmazó találmányának szabadalmaztatását, 

tudományos kutatásainak közzétételét csak a jogállása szerint illetékes 

miniszter engedélyével kezdeményezheti. 
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a.j) A hallgató egyetemi tevékenységével, tanulmányai végzésével és 

szabadidős elfoglaltságával összefüggésben az Egyetemnek a jogellenesen 

okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. A hallgatót kártérítési 

felelőssége a vonatkozó jogszabályokban, valamint az Egyetem fegyelmi 

és kártérítési ügyekre vonatkozó szabályzatban meghatározottak szerint a 

hallgatói jogviszony szüneteltetése alatt, illetve a hallgatói jogviszony 

megszűnése után is terheli. 

a.k) A hallgató köteles tiszteletben tartani hallgatótársai vallását, világnézeti 

meggyőződését, nemzetiségi hovatartozását, és e tényezők nem 

jelenthetnek előnyt, illetve hátrányt. 

a.l) A hallgató köteles megismerni, elsajátítani és alkalmazni az Egyetem, 

valamint a Kar rendkívüli eseményekre vonatkozó mentési tervét, munka-, 

tűz-, katasztrófa- és objektumvédelmi szabályzatát, riasztási rendjét olyan 

szinten, hogy az abban foglalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget 

tudjon tenni. Jelentenie kell, ha balesetet vagy balesetveszélyt észlel.  

a.m) A hallgató köteles a beiratkozást megelőzően fogadalmat tenni és a 

hallgatói jogviszonya alatt fogadalmához méltó magatartást tanúsítani.
6
 

a.n) Az a hallgató, aki a közigazgatás szervei, a Magyar Honvédség vagy a 

rendvédelmi szervek törvényben meghatározott feladataival 

összeegyeztethetetlen célú vagy tevékenységet folytató szervezethez 

tartozik, a hallgatói jogviszony időtartamára köteles a tagsági viszonyát 

felfüggeszteni, és az azzal összefüggő tevékenységét mellőzni. Abban a 

kérdésben, hogy mely szervezetet kell e körbe tartozónak tekinteni, az 

érintett szerv állásfoglalásának kikérésével a hallgató kara szerinti dékán 

dönt.
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a.o) A honvédtiszti alap- és mesterképzésben részt vevő hallgató köteles 

különösen  

- részt venni a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a 

különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 

CXIII. törvény 36. § (1) bekezdés a)-f) pontja és (2) bekezdése szerinti 

feladatok ellátásában, 

- a haza katonai védelmére felkészülni, részt venni az ehhez szükséges 

kiképzésben, illetve az Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj által 

szervezett tanórán kívüli katonai felkészítésen, 

- őr-, ügyeleti, készenléti és futárszolgálatot, katonai rendészeti 

szolgálatot, valamint díszelgési és kegyeleti feladatokat ellátni, 

- kijelölés alapján alegységparancsnoki feladatokat ellátni, 

- megelőző védelmi helyzetben és rendkívüli állapot idején egyéb 

katonai feladat ellátására, 

- közreműködni a honvédelmi nevelés programjának megvalósításában, 

valamint 

- a Honvéd Vezérkar főnöke által elrendelt feladatokat ellátni.
8
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2011. CXXXII. törvény 30.§ (1) bekezdése 



a.p)  A rendészeti képzésben részt vevő hallgató köteles aktívan részt venni az 

oktatási-nevelési folyamatban, felkészülni a választott életpálya 

megkezdésére. Szolgálati feladatként köteles különösen:   

- részt venni a rendészeti kiképzési-nevelési egység által szervezett 

tanórákon kívüli rendészeti felkészítésben, 

- részt venni az alapkiképzésben és szakkiképzésben, valamint díszelgési 

és kegyeleti feladatokat ellátni őr-, ügyeleti és készenléti szolgálatot 

ellátni, 

- őr-, ügyeleti és készenléti szolgálatot ellátni, 

-  alegységparancsnoki feladatokat ellátni, 

- szakmai gyakorlatokat teljesíteni, 

- különleges jogrendben, valamint a katasztrófák megelőzése érdekében 

elrendelt közreműködés idején egyéb rendészeti feladat ellátására, 

valamint  

- a rendészetért felelős miniszter által elrendelt feladatokat ellátni. .
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b. A tanulmányi kötelezettségek részletes szabályozása a Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzatból ismerhető meg. 

c. A foglalkozásokon való részvétel szabályait a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat 

tartalmazza. 

A hallgató köteles a tantervben előírt foglalkozásokon, vizsgákon és szakmai 

gyakorlatokon, valamint az Egyetem által szervezett minden más foglalkozáson, 

rendezvényen pihenten, szeszesitaltól, illetve kábító hatású anyagtól vagy szertől 

nem befolyásolt állapotban, ápoltan, pontosan megjelenni és tisztelettudóan 

viselkedni, fegyelmezetten részt venni. Az előbbi követelményeket nem teljesítő 

hallgató a foglalkozáson, illetve rendezvényen való részvételi lehetőség 

megtagadható.  

A jelenlét ellenőrzése, a távollét nyilvántartása: 

c.a) Az előadások látogatása a tanulási folyamat szerves része, az előadásokon 

való részvételről a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat rendelkezik. 

c.b) Az oktatónak lehetősége van arra, hogy az előadásokon úgynevezett 

pozitív katalógust vezessen. Az oktató a pozitív katalógus alapján az 

érdemjegy megszerzéséhez a megszerezhető pontok felett további 5 % 

értékben többletpontot adhat.  

c.c) A tanszékek/intézetek a tárgy jellegétől függően döntik el, hogy a 

szemináriumokon, gyakorlatokon folyó munkában való részvételt milyen 

módon veszik figyelembe a félév végi osztályzat kialakításában. 

c.d) A foglalkozásokon való részvétel részletes szabályozását a Tanulmány- és 

Vizsgaszabályzat tartalmazza. 

c.e) A foglalkozásokon való jelenlét ellenőrzésére a tantárgy oktatója 

kötelezett, a nyilvántartást az illetékes tanszék vezeti, a hiányzások rendjét 

a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat rendezi  
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4. § 

ELISMERÉS, ELMARASZTALÁS 

 

9) Elismerés: Az a hallgató, aki tanulmányi munkáját, esetenként szolgálati feladatait az 

átlagosnál kiemelkedőbben teljesíti, példamutató egyéni és közösségi magatartást 

tanúsít, a tanszékvezető javaslatára elismerésben részesíthető.   

10) Elmarasztalás: A Szabályzatban előírt kötelezettségek vagy tilalmak megszegése 

esetén a hallgatóval szemben fegyelmi eljárás kezdeményezhető, az erre vonatkozó 

szabályzat előírásai szerint.  

 

5. § 

KULTURÁLIS ÉS SPORTLEHETŐSÉGEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

 

11) A közművelődési célok megvalósítása, kulturális rendezvények lebonyolítása az 

Egyetem és/vagy a Karok, valamint a hallgatói önkormányzat szervezésében történik. 

12) A hallgatóknak a testnevelési tanórákon, valamint az Egyetemen és Karokon 

működtetett sportkörökben, szakosztályokban, továbbá a Diák Sportegyesület (DSE) 

keretében, illetve – előzetes egyeztetés alapján, a szükséges felügyelet biztosításával – 

szabadidőben is lehetőségük van sporttevékenység folytatására az Egyetem 

sportlétesítményeiben. 

 

6. § 

ESÉLYEGYENLŐSÉG 

 

13) Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos részletszabályokat külön szabályzat tartalmazza. 

 

7. § 

KOLLÉGIUMI SZABÁLYZAT, SZÁLLÓN TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉS 

 

14) A Kollégiumban, illetve a Szállón történő elhelyezésről a Kollégiumi jelentkezések 

elbírálásának eljárási és szervezeti rendje c. szabályzat rendelkezik.  

 

8. § 

HALLGATÓI TISZTSÉGVISELŐK, ÉVFOLYAMFELELŐS,  

SZAKPARANCSNOK/CSOPORTFELELŐS, TANULMÁNYI FELELŐS, 

 ÉRDEKKÉPVISELET 

 

15) Karonként, szakonként, szakirányonként differenciáltan és a munkarendnek 

megfelelően a hallgatók tancsoportokba, szakaszokba és évfolyamokba szervezhetők.  

Külön rendelkezések szerint hallgatói tisztségviselők, így különösen évfolyamfelelős, 

csoportfelelős, szakaszparancsnok, tanulmányi felelős és más adminisztratív 

segítséget nyújtó felelősök nevezhetők ki. A hallgató az elöljárói vagy felettesi jogkör 

gyakorlására jogosult egyetemi és kari vezető, valamint oktató, illetve a kijelölt 

hallgatói évfolyamfelelős, csoportfelelős, szakaszparancsnok szolgálati utasításainak 

engedelmeskedni köteles. 

16) A hallgatók érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezete az Egyetemi Hallgatói 

Önkormányzat (a továbbiakban: EHÖK). Az EHÖK működésének rendjét a Szenátus 

által elfogadott Alapszabály tartalmazza. 

 

 



II. FEJEZET 

A HALLGATÓI JOGVISZONNYAL KAPCSOLATOS KÉRELMEK 

ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE 

 

9. § 

TANULMÁNYI ÉS VIZSGAÜGYEKBEN ELJÁRÓ SZEMÉLYEK ÉS TESTÜLETEK 

 

17) Az Egyetem valamennyi hallgatója, oktatója, illetve hallgatói ügyekben eljáró 

dolgozója a Szabályzatban meghatározott személyhez, szervezeti egységhez fordulhat, 

ha véleménye szerint a Szabályzatban nevesített bármely ügy intézése nem a hatályos 

jogszabályoknak és egyetemi szabályzatoknak megfelelően történt. A Szabályzatban 

nem nevesített vitás esetekben – az ügy jellegétől függően – a rektor vagy az illetékes 

dékán jár el. 

18) Tanulmányi és vizsgaügynek minősül a hallgató tanulmányaival, hallgatói 

jogviszonyával, a szakok tantervével és a hallgató egyéni tantervével kapcsolatos 

valamennyi ügy. 

19) A hallgatói jogviszonnyal, a hallgató tanulmányi és vizsgaügyeivel kapcsolatos 

határozatot a hallgató leckekönyvébe az elektronikus hallgatói nyilvántartási 

rendszeren keresztül be kell jegyezni. 

20) Az Egyetemnek a hallgatóval kapcsolatos döntéseit – az Ftv-ben, kormányrendeletben 

és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott esetben, valamint ha a 

hallgató kéri - írásban kell közölnie a hallgatóval, illetve a döntés írásba foglalása 

kötelező az alábbi három esetben: 

a. ha az a hallgató hallgatói jogviszonyának fennállását érinti, 

b. ha a hallgató kérelmét – részben vagy egészben – elutasítja, és ezért a 

jogorvoslat lehetősége fennáll, továbbá 

c. fegyelmi, illetve kártérítési ügyekben. 

21) A tanulmányi-és vizsgaügyekben első fokon a Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és 

Szociális Ügyek Bizottsága, másodfokon a rektor által megbízott Hallgatói 

Jogorvoslati Bizottság jár el.   

22) A kreditátviteli ügyekben első fokon az Egyetemi Kreditátviteli és Validációs 

Bizottság, másodfokon a rektor által megbízott Hallgatói Jogorvoslati Bizottság jár el. 

 

10. § 

HALLGATÓI TANULMÁNYI, VIZSGA ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK BIZOTTSÁGA 

 

23) A Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottságra vonatkozó 

szabályokról a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezik. 

 

11. § 

EGYETEMI KREDITÁTVITELI ÉS VALIDÁCIÓS BIZOTTSÁG 

 

24) Az Egyetemi Kreditátviteli és Validációs Bizottságra vonatkozó szabályokról a 

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezik. 

 

12. § 

DÉKÁNI MÉLTÁNYOSSÁG  

 

25) A dékáni méltányosságra vonatkozó szabályokat a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 

rögzíti. 



26) A dékáni méltányosságért fizetendő díjról a Térítési és Juttatási Szabályzat 

rendelkezik. 

 

13. § 

A HALLGATÓI JOGORVOSLATI BIZOTTSÁG 

 

27) A hallgató az Egyetem (személyek és testületek) döntése vagy intézkedése, illetve 

intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen - a közléstől, ennek 

hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül - jogorvoslattal élhet, 

kivéve a tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntést. Eljárás indítható a 

tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntés ellen is, ha a döntés nem az Egyetem 

által elfogadott követelményekre épült, illetve a döntés ellentétes az Egyetem 

szabályzataiban foglaltakkal, vagy megszegték a vizsga megszervezésére vonatkozó 

rendelkezéseket. A jogorvoslati eljárásban a hallgató, továbbá meghatalmazottja (Ptk. 

222-223. §) járhat el. Amennyiben az eljárás alá vont hallgató a fellebbezésben kéri, 

tárgyalást kell tartani. 

28) A jogorvoslati kérelem tárgyában a rektor vagy az általa létrehozott bizottság jár el.
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29) Az eljáró szerv a rektor által megbízott Hallgatói Jogorvoslati Bizottság (a 

továbbiakban Bizottság). 

30) A Bizottság 3 tagból áll. A Bizottság elnökét és tagját, valamint az EHÖK által 

delegált egy fő hallgató tagját a rektor bízza meg, határozott időre.  

31) A jogorvoslati kérelem elbírálója nem lehet az, 

a. aki a megtámadott döntést hozta, vagy a döntéshozatalt elmulasztotta; 

b. aki az első fokú eljárásban a határozathozatalban közreműködött; 

c. aki az a)-b) pontban megjelölt személy közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) 

pont]; 

d. akitől az ügy tárgyilagos elbírálása nem várható el, aki az ügy eldöntésében 

érdekelt. 

32) A jogorvoslati kérelem elbírálója a követkenő döntéseket hozhatja: 

a. a kérelmet elutasítja; 

b. a döntést helyben hagyja; 

c. a döntés elmulasztóját döntéshozatalra utasítja; 

d. a döntést megváltoztatja; 

e. a döntést megsemmisíti, és a döntéshozót új eljárás lefolytatására utasítja.
11

 

33) A hallgatónak joga van a hallgatói jogviszonyára vonatkozó rendelkezések 

megsértésére való hivatkozással, halasztó hatályú jogorvoslati kérelemmel, 

fellebbezéssel élni. A hallgató a kérelmét a döntés ellen, annak közlésétől, illetve 

ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül nyújthatja be a 

rektor által megbízott Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz címezve. A kérelmet az 

illetékes kar Tanulmányi Osztályán kell leadni, amely ezt követően továbbítja azt a 

Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz.
12

 

34)  A jogorvoslati eljárás indításának joga kiterjed a felvételi eljárás Egyetem 

hatáskörébe tartozó cselekményeire és a beiratkozási eljárásra is. A jogorvoslati 

eljárás és a megkezdett jogorvoslat befejezésének joga megilleti azt is, akinek a 

hallgatói jogviszonya időközben megszűnt.
13
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35) Nincs helye jogorvoslatnak azokban az esetekben, amikor az Egyetem és a hallgató 

megállapodik szolgáltatás nyújtására. A megállapodásban foglaltak megszegése 

esetén a sérelmet szenvedő fél közvetlenül bírósághoz fordulhat.
14

 

36) A Hallgatói Jogorvoslati Bizottság ügyrendjét maga alakítja ki, amelyet a rektor hagy 

jóvá. A bizottság üléseire az ügyek számától és sürgősségétől függően kerül sor, de a 

kérelem beérkezését követő 30 napon belül a bizottság minden esetben köteles döntést 

hozni. 

37) A döntést határozatba kell foglalni és meg kell indokolni. Az eljárás során a hallgatót 

határozatban fel kell hívni a figyelmet a jogorvoslati lehetőségekre és az eljárás során 

a hallgatót legalább egy ízben személyesen meg kell hallgatni. Ha a hallgató, illetve 

meghatalmazottja ismételt szabályos értesítés ellenére sem jelenik meg a bizottság 

ülésén, úgy a személyes meghallgatástól el lehet tekinteni, illetve kérésre lehetővé kell 

tenni számára, illetve megbízottja számára, hogy észrevételeit írásban megtehesse, 

kérve a személyes meghallgatásának mellőzését. 

38) A tényállás tisztázására, a határidők számítására, igazolásra, a határozat alakjára, 

tartalmára és közlésére, a döntés kérelemre vagy hivatalból történő kijavítására, 

kicserélésére, kiegészítésére, módosítására vagy visszavonására a közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
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39) Az ügyben másodfokon hozott határozat a közléssel válik jogerőssé. A jogerős 

határozat végrehajtható, kivéve, ha a hallgató a bíróság felülvizsgálatát kérte. A 

keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél – amely az egyetem 

vagy a kar illetékes bizottsága, vagy vezetője – a felülvizsgálni kért határozat 

közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként 

postára adni. Az első fokon eljárt egyetemi/kari bizottság, vezető a keresetlevelet az 

ügy irataival együtt öt napon belül felterjeszti a másodfokon eljárt egyetemi 

bizottsághoz, amely azokat – a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával 

együtt – tizenöt napon belül továbbítja a bírósághoz. Ha a keresetlevél a végrehajtás 

felfüggesztésére irányuló kérelmet is tartalmaz, a keresetlevelet és az ügy iratait az 

első fokon eljáró bizottság három napon belül terjeszti fel a másodfokon eljáró 

Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnak, amely azt nyolc napon belül továbbítja a 

bírósághoz.
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40) Az Egyetem döntése jogerős, ha az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül 

nem nyújtottak be jogorvoslati kérelmet, vagy a kérelem benyújtásáról lemondtak, 

illetve a fellebbezést visszavonták. A másodfokú döntés a közléssel válik jogerőssé.  

 

14. § 

BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT 

 

41) A hallgató az egyetemi jogorvoslati lehetőségek kimerítését követően, a jogorvoslati 

kérelme tárgyában másodfokon hozott döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti, annak 

közlésétől számított 30 napon belül, jogszabálysértésre, illetve hallgatói jogviszonyra 

vonatkozó rendelkezések megsértésére hivatkozással.
17

  

42) A bírósági eljárásra a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XX. 

fejezetét kell alkalmazni. A bíróság a döntést megváltoztathatja. A bíróság az ügyet 

soron kívül bírálja el. A keresetlevelet az elsőfokú határozatot hozó szervnél – amely 

                                                 
14

 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 75.§ (1) bekezdése 
15 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 73.§ (10) bekezdése 
16

 A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 330.§ (2) bekezdése 
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az egyetem vagy a kar illetékes bizottsága, vagy vezetője – a felülvizsgálni kért 

határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott 

küldeményként postára adni. Az első fokon eljárt egyetemi/kari bizottság, vezető a 

keresetlevelet az ügy irataival együtt öt napon belül felterjeszti a másodfokon eljárt 

rektorhoz vagy Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz, amely azokat – a keresetlevélben 

foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával együtt – tizenöt napon belül továbbítja a 

bírósághoz. Ha a keresetlevél a végrehajtás felfüggesztésére irányuló kérelmet is 

tartalmaz, a keresetlevelet és az ügy iratait az első fokon eljáró egyetemi/kari 

bizottság három napon belül terjeszti fel a másodfokon eljáró rektornak vagy 

Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnak, amely azt nyolc napon belül továbbítja a 

bírósághoz.
18

 

43) A hallgató az oktatási jogok miniszteri biztosának az eljárását akkor kezdeményezheti, 

ha a felsőoktatási törvényben és az e szabályzatban rögzített jogorvoslati eljárás 

indítási jogát - a bírósági eljárás kivételével - kimerítette.
19

 

 

15. § 

A SEMMISSÉG 

 

44) A fenntartói irányítás, illetőleg egyetemi hatáskörben, a gyakorlati képzés során a 

hallgató ügyeiben hozott, az egyenlő bánásmód követelményét sértő döntés semmis. A 

semmis döntés érvénytelenségére bárki határidő nélkül hivatkozhat. 

45) A semmisség megállapítását, amennyiben a döntést az Egyetem (kari/intézeti 

bizottság, szervezeti egység vezetője) hozta, a rektor által megbízott Hallgatói 

Jogorvoslati Bizottságtól, illetve, ha a döntést a gyakorlati képzés résztvevője vagy a 

fenntartó hozta, a bíróságtól lehet kérni. 

46) A semmisség megállapítására indított eljárásban a döntéshozónak kell bizonyítania, 

hogy nem áll fenn a semmisségi ok. 

47) A semmisség megállapítását az kérheti, akit a döntés érint, ha pedig ez nem 

állapítható meg, bárki kérheti. A semmisség megállapítása határidő nélkül 

kezdeményezhető, feltéve, hogy a meghatározott esetben a döntéshozóval folytatott – 

3. bekezdés szerinti - előzetes egyeztető eljárás nem vezetett eredményre. 

48) A semmisség megállapítása a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokat nem érinti. 

49) A jogsértő döntés érvényessé nyilvánítható, ha az érvénytelenség oka 

megszüntethető.
20

 

 

16. § 

A JEGYZŐKÖNYV 

 

50) A Hallgatói Jogorvoslati Bizottság eljárási cselekményeiről jegyzőkönyvet kell 

felvenni, amelynek tartalmaznia kell az egyetemi fejlécet, a jegyzőkönyv készítésének 

helyét és idejét, az ügy tárgyát, a jelenlévő személyek nevét, a meghallgatott személy 

személyazonosító adatait és lakcímét, az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat, a 

meghallgatott személy, a meghallgatott személy képviselőjének, a Hallgatói 

Jogorvoslati Bizottság elnökének, tagjainak és a jegyzőkönyvvezető aláírását. 

 

17. § 

A HATÁROZAT 
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51) A Hallgatói Jogorvoslati Bizottság köteles a döntését határozatba foglalni és 

indokolni. 

52) A határozatnak tartalmaznia kell: 

a. A rendelkező részben: 

 a bizottság megnevezését, az ügy számát, 

 a hallgató nevét, személyi adatait, lakóhelyét, 

 az ügy tárgyának megjelölését, 

 a bizottság döntését, 

 a bírósági felülvizsgálat lehetőségéről való tájékoztatást. 

b. Az indokolás részben: 

 a megállapított tényállást, az annak alapján elfogadott bizonyítékokat, 

 a hallgató, illetve meghatalmazottja által felajánlott, de el nem fogadott 

bizonyítást és a mellőzés indokait, 

 a döntés alapjául szolgáló egyéb körülményeket, 

 azokat a jogszabályhelyeket, egyetemi szabályozókat, amelyek alapján a 

bizottság a határozatot hozta, 

 a határozathozatal helyét és idejét, 

 a bizottság elnökének, mint a határozat aláírójának a nevét, beosztását és az 

Egyetem bélyegzőlenyomatát.
21

 

53) Ellenérdekű fél hiányában a kérelemnek helyt adó határozat indokolása és a 

jogorvoslatra való tájékoztatás mellőzhető.
22

 

54) A határozatot kézbesítés útján kell közölni. 

55) A jelen lévő hallgatóval kihirdetés útján is közölni lehet, de a határozatot ebben az 

esetben is a jegyzőkönyvbe kell foglalni. Amennyiben a hallgató kéri, a határozatot 8 

napon belül részére postai úton tértivevényes levélben vagy egyéb más, az átvételt 

bizonyító módon kell kézbesíteni. 

56) A határozat közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették, kihirdették. 

57) A Hallgatói Jogorvoslati Bizottság határozata, mint másodfokú határozat a közléssel 

válik jogerőssé és végrehajtható, kivéve, ha a hallgató annak bírósági felülvizsgálatát 

kérte. 

 

III. FEJEZET 

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 

  

18. § 

  

58) Jelen szabályzat 2012. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy a folyamatban lévő 

ügyekre a jogelőd intézmények 2011. december 31-én hatályos intézményi 

jogorvoslati szabályzatainak előírásai alkalmazandók. 

59) Jelen Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni azon ügyek esetében, amelyekről a 

korábbi szabályzatok nem rendelkeztek, vagy a mindkét helyen szabályozott 

kérdésben a hallgató számára az új szabályozás a kedvezőbb. 
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60) Az Egyetem Katasztrófavédelmi Intézete hallgatóinak e Szabályzatban nevesített 

ügyeiben az RTK, a Nemzetbiztonsági Intézet hallgatóinak e Szabályzatban nevesített 

ügyeiben pedig a HHK illetékes.  

 

 


