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IV. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 

1. §   A Főiskola hallgatói, a hallgatói jogviszony 

(1) A Főiskola hallgatója az, aki a sikeres felvételi vagy átvételi eljárást köve-

tően, beiratkozásával hallgatói jogviszonyt létesít. 

(2) A Főiskola vendéghallgatója az, aki a főiskolán, más intézményben folytatott 

tanulmányaihoz kapcsolódó résztanulmányokat folytat, ha ahhoz az a felsőokta-

tási intézmény, amellyel a hallgató hallgatói jogviszonyban áll, hozzájárul. 

(3) A hallgatóról törzslapot kell kiállítani. 

(4) A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség. A 

hallgatónak – a képzési időszak megkezdése előtt, a félév időbeosztásában meg-

határozott időpontig – be kell jelentenie, hogy folytatja-e tanulmányait, vagy az 

adott képzési időszakban hallgatói jogviszonyát szünetelteti. A tanulmányok 

folytatására vonatkozó bejelentésnek minősül, ha a hallgató befizeti az önkölt-

ségtérítés összegét és tantárgyakat vesz fel a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat-

ban meghatározottak szerint. Magyar állami (rész) ösztöndíjas hallgató esetében 

a tantárgy felvétel minősül bejelentésnek. 

(5) A hallgatói jogviszony szüneteltetéséhez vagy megszüntetéséhez kérelmet 

kell benyújtani a Főiskola Tanulmányi Bizottságának címezve. Szünetel a hall-

gatói jogviszony az önkéntes tartalékos katonai tényleges szolgálatteljesítés idő-

tartamára, amely időszakban a hallgató mentesül a felsőoktatási intézmény ta-

nulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározott kötelezettségek alól.    

(6) Megszűnik a hallgatói jogviszony, 

a) ha a hallgatót másik felsőoktatási intézmény átvette, az átvétel napján, 

b) ha a hallgató bejelenti, hogy megszünteti a hallgatói jogviszonyát, a beje-

lentés napján, 

c) ha a hallgató nem folytathatja tanulmányait magyar állami (rész) ösztön-

díjjal támogatott képzésben, és önköltséges képzésben nem kívánja azt foly-

tatni, 

d) az adott képzési ciklust, illetve a szakirányú továbbképzés, felsőoktatási 

szakképzés esetén az utolsó képzési időszakot követő első záróvizsga-időszak 

utolsó napján, illetve a doktori képzés képzési idejének utolsó napján, 

e) felsőoktatási szakképzésben, ha a hallgató tanulmányainak folytatására 

egészségileg alkalmatlanná vált, és a felsőoktatási intézményben nem folyik 

másik, megfelelő felsőoktatási szakképzés, vagy a hallgató nem kíván to-

vábbtanulni, illetve a továbbtanuláshoz szükséges feltételek hiányában nem 

tanulhat tovább, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedé-

sének napján, 

f) ha a hallgató hallgatói jogviszonyát – fizetési hátralék miatt – a rektor a 

hallgató eredménytelen felszólítása és a hallgató szociális helyzetének vizs-

gálata után megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre 

emelkedésének napján, 

g) a kizárás fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napján, 

h) ha a hallgatói jogviszony létesítéséhez előírt, törvényben meghatározott 

feltétel a továbbiakban már nem áll fenn, az ennek tárgyában hozott megszün-

tető döntés jogerőre emelkedésének napján. 
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(7) A Főiskola egyoldalú nyilatkozattal is megszüntetheti annak a hallgatónak a 

hallgatói jogviszonyát, aki 

i. a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban, illetve a tantervben rögzített, a ta-

nulmányokban való előrehaladással kapcsolatos kötelezettségeit nem tel-

jesíti, 

ii. egymást követő harmadik alkalommal nem jelentkezett be a következő 

tanulmányi félévre, 

iii. a hallgatói jogviszony szünetelését követően nem kezdi meg tanulmá-

nyait, 

feltéve minden esetben, hogy a hallgatót előzetesen írásban felhívták arra, hogy 

kötelezettségének a megadott határidőig tegyen eleget és tájékoztatták a mulasz-

tás jogkövetkezményeiről. 

(8) A Főiskola egyoldalú nyilatkozattal megszünteti annak a hallgatónak a hall-

gatói jogviszonyát, akinek az azonos tanegységből tett sikertelen javító, és is-

métlő javító vizsgáinak összesített száma eléri az ötöt. 

(9) Nem szűnik meg a hallgatói jogviszonya annak, aki a többciklusos képzés 

következő szakaszában vagy a felsőoktatási (felsőfokú) szakképzést követően az 

alapképzésben folytatja tanulmányait, feltéve, hogy a tanulmányait megszakítás 

nélkül, a soron következő tanulmányi félévben, a Főiskolán folytatja tovább. 

(10) A felvétel és átvétel rendjét és szabályait, valamint a hallgatói jogviszony 

létesítésére, szüneteltetésére, megszüntetésére vonatkozó szabályokat a Tanul-

mányi és Vizsgaszabályzat tartalmazza (http://portal.tpfk.hu/szabalyzatok). 

2. §   A hallgató jogai és kötelezettségei 

(1) A hallgató joga, hogy szabadon megválassza, melyik felsőoktatási intéz-

ményben kívánja folytatni tanulmányait. 

(2) A hallgató joga, hogy emberi méltóságát tiszteletben tartsák, e körben külö-

nösen, hogy 

a) személyiségi jogát, ezen belül személyisége szabad kibontakoztatásához 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 a Főiskola 

alkalmazottai egészségét, testi épségét, 

b) az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson 

minden kérdésről, az oktatók munkájáról, a Főiskola, a kollégium működéséről, 

c) tájékoztatást kapjon a személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, 

d) javaslattal éljen, kérdést intézzen a Főiskola, illetve a kollégium vezetőihez, 

oktatóihoz, és arra legkésőbb a megkereséstől számított harminc napon belül ér-

demi választ kapjon, 

e) véleményezze az oktatói munkát, 

f) vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai kisebbség-

hez tartozását tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jo-

gának gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti mások hasonló jogát és 

nem korlátozza társai tanuláshoz való jogának érvényesülését, 
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g) levelezéshez, továbbá a kollégiumban a lakhatáshoz való jogát tiszteletben 

tartsák, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem sérti másoknak hasonló jogát és 

nem korlátozza társai tanuláshoz való jogának gyakorlását. 

(3) A hallgató joga, hogy a Főiskolán biztonságban, egészséges környezetben 

folytathassa tanulmányait, továbbá tehetségétől, képességétől, érdeklődésétől 

függően segítséget kapjon a tanulmányaihoz, a pályakezdéshez, e körben külö-

nösen, hogy 

a) igénybe vegye a Főiskolán, illetve a kollégiumban rendelkezésre álló eszkö-

zöket, létesítményeket, szolgáltatásokat (könyvtár, laboratórium, számítástech-

nikai eszközök, sport- és szabadidő-létesítmények, egészségügyi tanácsadás 

stb.), 

b) a képzési programban meghatározottak szerint összeállítsa tanulmányi rend-

jét, megválassza a tantárgyakat, ennek keretei között szabadon igénybe vegye a 

Főiskola által nyújtott képzési lehetőségeket, 

c) látogassa a Főiskola által szervezett előadásokat, szemináriumokat, 

d) válasszon a párhuzamosan meghirdetett előadások, gyakorlatok, szemináriu-

mok és más foglalkozások, az oktatók, a témavezetők között, 

e) teljes körű és tárgyilagos tájékoztatást nyújtsanak részére, 

f) állapotának, személyes adottságának, fogyatékosságának megfelelő ellátásban 

részesüljön, 

g) segítséget kapjon az intézményi közösségi életbe való beilleszkedéshez, fizi-

kai állapotának megőrzéséhez, egészséges, káros szenvedélyektől mentes életvi-

teléhez, 

h) tagja legyen tudományos diákkörnek, részt vegyen annak munkájában, részt 

vehessen a Főiskola kutató, fejlesztő tevékenységében, 

i) tudományos, kutatói ösztöndíjban részesüljön, 

j) tudományos, művészeti célú pályázatot nyújtson be, tudományos, művészeti 

eredményét közzétegye, a szakdolgozatának, diplomamunkájának témáját meg-

választhassa, 

k) a tanulmányi és az életpálya-tanácsadást részére megszervezzék, és a szolgál-

tatásait igénybe vegye, 

l) szüneteltesse hallgatói jogviszonyát, 

m) vendéghallgatói jogviszonyt létesítsen, kérje az átvételét másik felsőoktatási 

intézménybe, további (párhuzamos) hallgatói jogviszonyt létesítsen. 

(4) A hallgató joga, hogy tanulmányai során megismerje a nemzetközi gyakor-

latot, e célból olyan felsőoktatási intézményekben folytathasson résztanulmá-

nyokat, amelyek az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Tér-

ségről szóló megállapodásban részes más államban, illetve olyan államban mű-

ködnek, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az 

Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között 

létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez (a továb-

biakban együtt: EGT-állam), és ehhez igénybe vegye a hallgatói hitelt, illetőleg 

– amennyiben államilag finanszírozott képzésben vesz részt – ösztöndíjban ré-

szesüljön. 
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(5) A hallgató joga, hogy vagyoni viszonyaira, jövedelmi helyzetére, tanulmányi 

eredményére tekintettel pénzbeli, illetve természetbeni gondoskodásban része-

sülhessen, e körben különösen 

a) kollégiumi ellátást vagy lakhatási támogatást biztosítsanak részére, 

b) szociális vagy más ösztöndíjban (így különösen tanulmányi, köztársasági) 

szociális, tankönyv-, jegyzetvásárlási támogatásban részesüljön (http://por-

tal.tpfk.hu/szabalyzatok-1), 

c) fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez – a Szabályzat a hallgatók juttatása-

iról és az általuk fizetendő egyes térítésekről által meghatározott feltételek és 

szabályok szerint –részletfizetési kedvezményt, halasztást kapjon (http://por-

tal.tpfk.hu/szabalyzatok-1), 

d) diákigazolványt állítsanak ki részére, és igénybe vegye az ahhoz kapcsolódó 

szolgáltatásokat, kedvezményekét, 

e) a Főiskolán munkát végezzen, és ennek ellenértékeként hallgatói munkadíj 

illesse meg, 

f) a Főiskola által létrehozott, illetve támogatott gazdasági társaságban munkát 

végezzen, és ennek ellenértékeként hallgatói munkadíj illesse meg, 

g) jogszabályban meghatározottak szerint tanulmányi szerződést, hallgatói szer-

ződést kössön, munkavégzés melletti tanulmányok esetén igénybe vegye a ta-

nulmányi szabadságot. 

(6) A hallgatót megilleti az érdekérvényesítés és a jogorvoslat joga, e körben 

különösen, hogy 

a) hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, 

b) személyesen vagy képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések 

meghozatalában, a Főiskola, a kollégium irányításában, 

c) jogai megsértése esetén eljárást indítson, továbbá igénybe vegye a nyilvános-

ságot, 

d) az oktatási jogok biztosához forduljon, 

e) választó és választható legyen a Hallgatói önkormányzatba. 

(7) A hallgató – a Kormány által meghatározott feltételek és szabályok szerint – 

hallgatói hitelt vehet igénybe. Az önköltséges képzésben részt vevő hallgató ma-

gasabb összegű hallgatói hitelt vehet igénybe a Kormány által meghatározott el-

térő feltételek mellett. 

(8) Az alapképzésben, szakirányú továbbképzésben, felsőoktatási (felsőfokú) 

szakképzésben folyó gyakorlati képzés tekintetében az érdekvédelem és a mun-

kavédelem tekintetében a hallgatót megilletik mindazok a jogok, amelyeket az 

Mt. biztosít a munkavállalók részére. A hallgató foglalkoztatására – a szakkép-

zésről szóló törvény eltérő rendelkezésének hiányában – alkalmazni kell az Mt., 

valamint a munkavédelemre vonatkozó jogszabályokat. A hallgató a gyakorlati 

képzéssel kapcsolatos igényeinek érvényesítése érdekében – a munkaügyi jog-

vitára vonatkozó rendelkezések szerint – jogvitát kezdeményezhet. E rendelke-

zések alkalmazásában a munkavállalón a hallgatót, munkáltatón a gyakorlati 

képzés szervezőjét, munkaviszonyon a hallgatói jogviszonyt kell érteni. 

(9) A hallgatói szerződés megkötésére, az abból eredő jogokra és kötelezettsé-

gekre a szakképzésről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A hallgatói 
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szerződés megkötésekor, az abból eredő jogok és kötelezettségek teljesítésekor 

az egyenlő bánásmód követelményeit meg kell tartani. 

(10) A hallgató kötelessége, hogy 

a) teljesítse a Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározott kö-

telezettségeket, 

b) megtartsa a Főiskola, illetve a kollégium szervezeti és működési szabályzatá-

ban foglaltakat, 

c) megtartsa a Főiskola helyiségei, továbbá a Főiskolához tartozó területek hasz-

nálati rendjét, a gyakorlati képzés rendjét, megőrizze, illetve az előírásoknak 

megfelelően kezelje a rábízott eszközöket, óvja a Főiskola létesítményeit, fel-

szereléseit, óvja saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza 

az egészségét és biztonságát védő ismereteket, 

d) tiszteletben tartsa a Főiskola hagyományait, valamint a Főiskola alkalmazottai 

és hallgatótársai emberi méltóságát, 

e) teljesítse a tanulmányai folytatásához kapcsolódó fizetési kötelezettségét, így 

különösen önköltségtérítést fizessen. 

(11) Az e §-ban meghatározott hallgatói jogokat és kötelezettségeket rendelteté-

süknek megfelelően kell gyakorolni, illetve teljesíteni. A Főiskola döntései, in-

tézkedései, dokumentumai nem vezethetnek az Nftv-ben, illetve egyéb, a hall-

gató képzésére vonatkozó jogszabályokban biztosított hallgatói jogok csorbítá-

sára, érdekérvényesítési lehetőségek korlátozására, a véleménynyilvánítás elfoj-

tására, a tájékozódási jog korlátozására. 

(12) A hallgatói jogviszonyból eredő jogok a Főiskolába történő beiratkozás 

napjától gyakorolhatók. 

(13) A hallgatói jogok és kötelezettségek gyakorlásának módját és feltételeit el-

sősorban a „Tanulmányi és Vizsgaszabályzat” valamint a „Szabályzat a hallga-

tók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről” határozza meg 

(http://portal.tpfk.hu/szabalyzatok-1). 

3. §   A hallgatókat megillető jogorvoslat 

(1) A Főiskola a hallgatóval kapcsolatos döntéseit– írásban közli a hallgatóval. 

Írásbeli közlésnek minősül a papír alapon kibocsátott és levélben közölt döntés, 

továbbá a Főiskola által kifejezetten e célra bevezetett, zárt elektronikus rend-

szerben közzétett/továbbított döntés is.  

(2) Jogainak megsértése esetén a hallgató 

a) a hallgatói önkormányzathoz fordulhat jogi segítségnyújtásért, 

b) jogorvoslati kérelmet terjeszthet elő, melyet a felsőoktatási intézmény a jelen 

törvényben írtak szerint köteles elbírálni, 

c) az oktatási jogok biztosának az eljárását kezdeményezheti, feltéve, hogy az e 

törvényben szabályozottak szerint jogorvoslati jogát – a bírósági eljárás kivéte-

lével – kimerítette. 

(3) A hallgató a Főiskola döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének el-

mulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen – a közléstől, ennek hiányában 

a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – jogorvoslattal élhet, ki-

véve a tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntést. Eljárás indítható a tanul-

mányok értékelésével kapcsolatos döntés ellen is, ha a döntés nem a Főiskola 
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által elfogadott követelményekre épült, illetve a döntés ellentétes a Főiskola Sza-

bályzatában foglaltakkal, vagy megszegték a vizsga megszervezésére vonatkozó 

rendelkezéseket. A jogorvoslati eljárásban a hallgató, továbbá meghatalmazottja 

(Ptk. 6:15. §) járhat el. 

(4) A jogorvoslati kérelmet a hallgatónak írásban kell benyújtania az Elnöki és 

Rektori Hivatalba, ahol a jogorvoslati kérelmét külön iktatják. A jogorvoslati 

kérelemben pontosan meg kell jelölni, azt a döntést, amely ellen a jogorvoslati 

kérelem irányul és a röviden elő kell adni, hogy a hallgató vagy képviselője a 

döntést miért és mennyiben tartja sérelmesnek. 

(5) A beadványnak a vitatott döntésben foglalt rendelkezések végrehajtására ha-

lasztó hatálya van. Ha a hallgató a döntésnek csak valamely része vagy rendel-

kezése ellen él kifogással, a döntésnek a kifogással nem érintett része jogerőre 

emelkedik.   

(6) A jogorvoslati kérelem tárgyában a Főiskola rektora dönt (a jogorvoslati ké-

relem elbírálója).  A rektor a jogorvoslati kérelem tárgyában az iktatást követő 

30 napon belül határoz.  

(7) Ha a jogorvoslati kérelem nem egyértelmű, vagy nem állapítható meg belőle, 

hogy a hallgató a Főiskola mely szervének, dolgozójának vagy bizottságának a 

döntését sérelmezi, vagy a jogorvoslati kérelem egyéb okból kiegészítésre szo-

rul, a rektor felhívja a hallgatót vagy képviselőjét, hogy a jogorvoslati kérelmét 

egészítse ki. A kiegészítésre biztosított időtartam nem lehet rövidebb, mint a 

hallgatóval vagy meghatalmazott képviselőjével való közlést követő 8 nap és 

hosszabb, mint 30 nap. A rektornak biztosított döntési határidőbe a kiegészítés 

teljesítéséig eltelt időtartam nem vehető figyelembe, továbbá nem vehető figye-

lembe a szakértő eljárásának időtartama, valamint az eljárás felfüggesztésének 

az időtartama. 

(8) A tényállás tisztázására, a határidők számítására, az igazolásra, a határozat 

alakjára, tartalmára és közlésére, a döntés kérelemre vagy hivatalból történő ki-

javítására, kicserélésére, kiegészítésére, módosítására vagy visszavonására a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló tör-

vény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

(9) A rektor a döntésének a meghozatal során meghallgathatja a hallgatót és a 

jogorvoslati kérelemmel érintett szervezeti egység vagy bizottság vezetőjét el-

nökét, továbbá a Főiskola dolgozóját. 

(10) A jogorvoslati kérelem elbírálásában nem vehet részt az, 

a) aki a megtámadott döntést hozta, vagy a döntéshozatalt elmulasztotta, 

b) aki az a) pontban megjelölt személy közeli hozzátartozója (Polgári Törvény-

könyv 8:1. § (1) bekezdés 1. pont), 

c) akitől az ügy tárgyilagos elbírálása nem várható el. 

(11) A jogorvoslati kérelem elbírálója az alábbi döntéseket hozhatja: 

a) a kérelmet elutasítja, 

b) a döntés elmulasztóját döntéshozatalra utasítja, 

c) a döntést megváltoztatja, 

d) a döntést megsemmisíti, és a döntéshozót új eljárás lefolytatására utasítja. 
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(12) Amennyiben a rektor tekintetében a jelen paragrafus (10) bekezdésben fog-

lalt kizáró okok közül egy is fennáll, őt az oktatási rektorhelyettes helyettesíti, 

mint a jogorvoslati kérelem elbírálója. Ha az oktatási rektorhelyettes tekinteté-

ben is fennáll egy vagy több kizáró ok, a jogorvoslati kérelem elbírálója a tudo-

mányos és nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettes vagy a gazdasági 

igazgató (ebben a sorrendben). 

(13) A jogorvoslati kérelem tárgyában döntést határozatba kell foglalni, és meg 

kell indokolni. Az eljárás során a határozatban fel kell hívni a figyelmet a jogor-

voslat lehetőségére.  

(14) A hallgató a rektor által hozott döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti, an-

nak közlésétől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre, illetve hallga-

tói jogviszonyra vonatkozó rendelkezések megsértésére hivatkozással. A bíró-

sági eljárásra a Polgári perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény a Polgári Tör-

vénykönyvről (Ptk.) kell alkalmazni. A bíróság a döntést megváltoztathatja. A 

bíróság az ügyet soron kívül bírálja el. 

(15) A Főiskola döntése jogerős, ha a (3) bekezdésben meghatározott határidőn 

belül nem nyújtottak be jogorvoslati kérelmet, vagy a kérelem benyújtásáról le-

mondtak. A másodfokú döntés a közléssel válik jogerőssé. A jogerős határozat 

végrehajtható, kivéve, ha a hallgató a bírósági felülvizsgálatát kérte. 

(16) Nincs helye a jelen §-ban meghatározottak szerinti jogorvoslatnak azokban 

az esetekben, amikor a Főiskola és a hallgató megállapodik szolgáltatás nyújtá-

sára. A megállapodásban foglaltak megszegése esetén a sérelmet szenvedő fél 

bírsághoz fordulhat. 

(17) A hallgató jogainak sérelme esetén igénybe veheti az oktatásügyi közvetítői 

szolgálatot. 

(18) A jogorvoslati eljárás indításának joga kiterjed a felvételi kérelmek elbírá-

lásával kapcsolatos eljárásra is. A jogorvoslati eljárás és a megkezdett jogorvos-

lat befejezésének joga megilleti azt is, akinek a hallgatói jogviszonya időközben 

megszűnt. 

4. §   Hallgatói önkormányzat 

(1) A Főiskolán a hallgatói érdekek képviseletére – a Főiskola részeként – hall-

gatói önkormányzat működik. A hallgatói önkormányzatnak minden hallgató 

tagja, választó és választható. A hallgatói önkormányzat az Nftv-ben meghatá-

rozott jogosítványait akkor gyakorolhatja, ha 

a) megválasztotta tisztségviselőit, és jóváhagyták az alapszabályát, és 

b) a hallgatói önkormányzati választásokon a felsőoktatási intézmény teljes idejű 

nappali képzésben részt vevő hallgatóinak legalább huszonöt százaléka igazoltan 

részt vett. 

(2) A hallgatói önkormányzat alapszabálya határozza meg a hallgatói önkor-

mányzat működésének a rendjét. Az alapszabályt a hallgatói önkormányzat kül-

döttgyűlése fogadja el, és a szenátusnak való bemutatással válik érvényessé. Az 

alapszabály jóváhagyásáról a szenátusnak legkésőbb a beterjesztést követő har-

mincadik nap eltelte utáni első ülésen nyilatkoznia kell. 

(3) Az alapszabály jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az jogszabálysértő 

vagy ellentétes a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatával. 
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Az alapszabályt, illetve módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a szenátus 

a meghatározott határidőn belül nem nyilatkozott. 

(4) A hallgatói önkormányzat működéséhez és a feladatai elvégzéséhez a Főis-

kola biztosítja a feltételeket, amelynek jogszerű felhasználását, a hallgatói ön-

kormányzat törvényes működését ellenőrizni köteles. A hallgatói önkormányzat 

feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja a felsőoktatási intézmény 

helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza a felsőoktatási intézmény 

működését. 

(5) A hallgatói önkormányzat az e törvényben meghatározott jogainak megsér-

tése esetén – beleértve azt is, ha az alapszabályának jóváhagyását megtagadják 

– a közléstől számított harminc napon belül jogszabálysértésre vagy intézményi 

szabályzatban foglaltakba ütközésre hivatkozással bírósághoz fordulhat. 

(6) A hallgatói önkormányzat dönt a működéséről, a működéséhez biztosított 

anyagi eszközök, saját bevételek felhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról, az 

intézményi tájékoztatási rendszer létrehozásáról és működtetéséről. A hallgatói 

önkormányzat részére érdekképviseleti tevékenysége körében utasítás nem ad-

ható. 

5. §   Tanulmányi rend 

(1) A hallgatói tanulmányi rendet, az ismeretek, készségek és képességek elsa-

játításának, megszerzésének és ellenőrzésének rendjét a Tanulmányi és vizsga-

szabályzat tartalmazza. 

6. §   A hallgatót terhelő fizetési kötelezettségek, a hallgatói juttatások 

(1) A hallgatót terhelő fizetési kötelezettségek megállapításának és teljesítésének 

rendjét, valamint a részükre adható juttatások elosztási rendjét a „Hallgatók té-

rítési és juttatási szabályzata” tartalmazza. 

7. §   Hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek 

(1) A hallgató fegyelmi és kártérítési felelősségére, valamint a Főiskola kártérí-

tési felelősségére vonatkozó szabályokat a „Hallgatói fegyelmi és kártérítési sza-

bályzat” tartalmazza. 

8. §   Kollégiumi jelentkezések elbírálásának eljárási és szervezeti rendje 

(1) A kollégium szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat a kollégium 

Szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. 

9. §   A hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett bal-

esetek esetén teendő előírások 

(1) A hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett balese-

tek esetén teendőket a „Szabályzat a hallgatói balesetek megelőzésével kapcso-

latos és a bekövetkezett balesetek esetén követendő előírásokról” szabályzat tar-

talmazza. 

10. §   A rendkívüli helyzetek kezelésének szabályai 

(1) A rendkívüli helyzetek emberi életet és egészséget, valamint a Főiskola va-

gyonát veszélyeztető következményeinek elhárítására, ill. ezen következmények 



 Szervezeti és működési szabályzat (változat száma: 25.) 

 Oldalszám: 12/ oldalak száma: 12 

 

 

bekövetkezésének a megelőzésére vonatkozó előírásokat a „Rendkívüli helyze-

tek szabályzata” tartalmazza.  

(2) Tartósan fennálló esetekre (pl. elhúzódó járvány vagy bizonytalan ideig 

fennálló közveszély) a rektor kötelező érvényű utasításokat adhat ki, és/vagy 

gondoskodik arról, hogy az állami vagy önkormányzati és egyéb hatósági elő-

írásokhoz a hallgatók akadálytalanul hozzáférjenek. A rektor gondoskodik a sza-

bályok naprakész változatának a hozzáféréséről. A hozzáférés biztosítható az 

előírás elérési helyének megadásával is. A külföldi hallgatók számára ezek a do-

kumentumok angol nyelven is elérhetők legyenek. 

Budapest, 2021.03.30.  
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