
SZMSZ III. KÖTETE
HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER
 
III.4. Hallgatói jogorvoslati rendről szóló 
szabályzat

A Szenátus 2006. július 3-i ülésén, 68.f/2005/06. számú 
határozatával támogatta a Hallgatói jogorvoslati rendrôl 
szóló szabályzat elfogadását. 

Módosítva a Szenátus 
23.a/2007/08. számú határozatával (2007. december 10.)

RH/Sz	–	39/2007
(T-A7)
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■ HALLGATÓI	JOGORVOSLATI	RENDRÔL	SZÓLÓ	SZABÁLYZAT

1 .	§

(1)  A hallgató az Egyetem döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása (a 
továbbiakban együtt: döntés) ellen – a közléstôl, ennek hiányában a tudomására jutásától 
számított 15 napon belül – jogorvoslattal élhet, kivéve a tanulmányok értékelésével kapcso-
latos döntést. Eljárás indítható a tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntés ellen is, ha 
a döntés nem az Egyetem által elfogadott követelményekre épült, illetve a döntés ellenté-
tes 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.

(2)  A jogorvoslati kérelem tárgyában a rektor vagy az általa létrehozott bizottság jár el. Az eljáró 
szervet és az eljárás rendjét a vonatkozó tárgyköri szabályzatok1 rögzítik. A rektor a jogorvoslati 
kérelmet akkor bírálhatja el, ha azt egyéni érdeksérelemre hivatkozással nyújtották be.

(3)  A jogorvoslati kérelem elbírálója nem lehet az,
a)  aki a megtámadott döntést hozta, vagy a döntéshozatalt elmulasztotta;
 b) aki az elsô fokú eljárásban a határozathozatalban közremûködött;
c)  aki az a)–b) pontban megjelölt személy közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont];
d)  akitôl az ügy tárgyilagos elbírálása nem várható el.

(4)  A jogorvoslati kérelem elbírálója a követkenô 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.

(5)  A döntést határozatba kell foglalni, és meg kell indokolni. Az eljárás során a határozatban 
fel kell hívni a figyelmet a jogorvoslat lehetôségére, és az eljárás során a hallgatót legalább 
egy ízben személyesen meg kell hallgatni. Ha a hallgató, illetve meghatalmazottja ismételt, 
szabályos értesítés ellenére nem jelenik meg a bizottság ülésén, akkor a személyes meg-
hallgatásától el lehet tekinteni. A hallgató, illetve meghatalmazottja észrevételeit írásban 
is benyújthatja, kérve a személyes meghallgatásának mellôzését.

(6)2 A hallgató a jogorvoslati kérelem elbírálója által hozott döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti,
annak közlésétôl számított 30 napon belül, jogszabálysértésre, illetve hallgatói jog-viszonyra 
vonatkozó rendelkezések megsértésére hivatkozással. A határozat bíróság elôtti 
megtámadásáról a hallgató köteles értesíteni a rektort és az Adminisztratív Igazgatóság 
vezetőjét a dokumentum másolati példányának megküldésével.

1  Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat
2  Módosította: Szenátus SZ-67/2014/2015. (2015. II. 2.) sz. határozat. Hatályos: 2015. február 3-tól. Rektori Hivatal elnevezése a 
továbbiakban Adminisztratív Igazgatóság.
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(7)  Az Egyetem döntése jogerôs, ha az (1) bekezdésben meghatározott határidôn belül nem 
nyújtottak be jogorvoslati kérelmet, vagy a kérelem benyújtásáról lemondtak, illetve a fel-
lebbezést visszavonták. A másodfokú döntés a közléssel válik jogerôssé. A jogerôs határo-
zat végrehajtható, kivéve, ha a hallgató a bírósági felülvizsgálatát kérte. 

(8)  A tényállás tisztázására, a határidôk számítására, az igazolásra, a határozat alakjára, tartal-
mára és közlésére, a döntés kérelemre vagy hivatalból történô kijavítására, kicserélésére, 
kiegészítésére, módosítására vagy visszavonására a közigazgatási hatósági eljárás és szol-
gáltatás általános szabályairól szóló 2005. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell megfelelôen 
alkalmazni. 

2 .	§

(1)  A fenntartói irányítás, illetôleg az intézményi hatáskörben, a gyakorlati képzés során a hall-
gató ügyeiben hozott, az egyenlô bánásmód követelményét sértô döntés semmis. A semmis 
döntés érvénytelenségére bárki határidô nélkül hivatkozhat.

(2)  A semmisség megállapítását, ha a döntést az Egyetem hozta, a 2. § (2)-(8) bekezdésében 
szabályozott eljárás keretében, illetve, ha a döntést a gyakorlati képzés résztvevôje vagy a 
fenntartó hozta, a bíróságtól lehet kérni.

(3)  A semmisség megállapítását az kérheti, akit a döntés érint, ha pedig ez nem állapítható meg, 
bárki kérheti. A semmisség megállapítása határidô nélkül kezdeményezhetô, feltéve, hogy a 
(2) bekezdésben meghatározott esetben a döntéshozóval folytatott elôzetes egyeztetô eljá-
rás nem vezetett eredményre.

(4)  A semmisség megállapítására indított eljárásban a döntéshozónak kell bizonyítania, hogy 
nem áll fenn a semmisségi ok.

(5)  A semmisség megállapítása a jóhiszemûen szerzett és gyakorolt jogokat nem érinti.
(6)  Semmisség megállapítása esetén a bíróság elrendelheti 

a)  a jogsértés abbahagyását, és eltilthatja a jogsértôt a további jogsértéstôl;
b)  hogy a jogsértô nyilatkozattal vagy más megfelelô módon adjon elégtételt, és ennek a

saját költségén megfelelô nyilvánosságot biztosítson;
c)  a jogsértés elôtti állapot helyreállítását a jogsértô részérôl vagy költségén, továbbá a

jogsértéssel elôállott dolog megsemmisítését, illetôleg jogsértô mivoltától megfosztását.
(7)  A jogsértô döntés érvényessé nyilvánítható, ha az érvénytelenség oka megszüntethetô.
(8)  A bíróság elrendelheti a normatív költségvetési hozzájárulás folyósításának részben vagy 

egészben történô felfüggesztését, ha az Egyetem, illetve az Egyetem fenntartója az egyenlô 
bánásmód követelménye megsértésének következményeit a jogsértést megállapító bírósági 
ítéletben meghatározott idôpontig nem orvosolja. A felfüggesztés az ítéletben meghatáro-
zottak végrehajtásáig szólhat. A bíróság ebben a kérdésben 30 napon belül dönt.
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3 .	§

(1)  Nincs helye jogorvoslatnak azokban az esetekben, amikor az Egyetem és a hallgató megálla-
podik szolgáltatás nyújtására. A megállapodásban foglaltak megszegése esetén a sérelmet 
szenvedô fél bírsághoz fordulhat.

(2)  A hallgató jogainak sérelme esetén igénybe veheti az Oktatásügyi Közvetítôi Szolgálatot.
(3)  A hallgató az oktatási jogok miniszteri biztosának az eljárását akkor kezdeményezheti, ha a 

felsôoktatási törvényben és az e szabályzatban rögzített jogorvoslati eljárás indítási jogát – 
a bírósági eljárás kivételével – kimerítette.

(4)  A jogorvoslati eljárás indításának joga kiterjed a felvételi eljárás Egyetem hatáskörébe tar-
tozó cselekményeire és a beiratkozási eljárásra is. A jogorvoslati eljárás és a megkezdett 
jogorvoslat befejezésének joga megilleti azt is, akinek a hallgatói jogviszonya idôközben 
megszûnt. 

4 .	§	

(1)  Jelen szabályzat elfogadása napján, 2006. július 3-án lép hatályba. Jelen szabályzatot a 
hatályba lépést követôen kezdôdô eljárásokra kell alkalmazni. 

(2)  Jelen szabályzatot a Szenátus 2007. december 10-i ülésén módosította. A módosítások az 
elfogadást követô napon lépnek hatályba.   

Dr. Rostoványi Zsolt
rektor

A kiadmány hiteléül:

Dr. Sárközi-Kerezsi Marica
a Szenátus titkára




