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1. § 
 
A felsőoktatási törvényben és kapcsolódó jogszabályokban, valamint az egyetem belső 
szabályzataiban és azok mellékleteiben  meghatározott hallgatói jogokat és kötelezettségeket 
rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolni, illetve teljesíteni. 
 

2. § 
 
Az egyetem, a kar döntései, intézkedései, dokumentumai nem vezethetnek a szakképzésről 
szóló törvényben, illetve a felsőoktatási törvényben, továbbá e törvények végrehajtására 
kiadott jogszabályokban biztosított hallgatói jogok  csorbítására, az érdekérvényesítési 
lehetőségek  korlátozására, a véleménnyilvánítás elfolytására, tájékozódási jog korlátozására. 
 

3. § 
 
A hallgatói jogviszonyból eredő jogokat és kötelességeket – a felsőoktatási törvényben 
meghatározott kivételektől eltekintve – a karon történő beiratkozás napjától lehet gyakorolni, 
illetve kell teljesíteni. 

 
4. § 

 
A kormány határozza meg: 

- az állami költségvetés terhére biztosított hallgatói juttatásokhoz való hozzáférés 
feltételeit, ennek során a kedvezményeket, támogatásokat ahhoz a feltételhez 
kötheti, hogy a hallgató a nappali oktatás munkarendje szerint készüljön fel, vagy 
államilag támogatott képzésben vegyen részt (lásd: A hallgatói 
követelményrendszer 5/D. fejezetét képező Térítési és juttatási szabályzat 
vonatkozó részét); 

- a diákigazolvány kiadásával, a kollégiumi ellátás igénybevételével és a lakhatási  
támogatással, valamint az egyes tanulmányi ösztöndíjak igénybevételével 
kapcsolatos feltételeket, továbbá egyes, az egyetem által nyújtott szolgáltatásokért 
való fizetés elveit (lásd: A hallgatói követelményrendszer, 5/D. fejezetét képező 
Térítési és juttatási Szabályzat vonatkozó részét); 

- a rászorultsági alapon adható juttatásokat. (lásd: A hallgatói követelményrendszer 
5/D. fejezetét képező térítési és juttatási szabályzat vonatkozó részét). 

 
5. § 

 
A hallgató kötelessége, hogy: 

- teljesítse az egyetem tanulmányi és vizsgaszabályzatában (lásd: A hallgatói 
követelményrendszer 5/C. fejezetében foglaltakat) és kari kiegészítéseiben 
foglaltakat; 

- megtartsa az egyetem, a kar, illetve a kollégium szervezeti és működési 
szabályzatában foglaltakat (lásd: vonatkozó szabályzatokat); 

- megtartsa az egyetem, a kar helyiségei, továbbá az egyetemhez, a karhoz tartozó 
területek használati rendjét, a gyakorlati képzés rendjét, megőrízze, illetve az 
előírásnak megfelelően kezelje a rábízott eszközöket, óvja az egyetem, a kar 
létesítményeit , felszereléseit, óvja saját és társai testi egészségét, egészségét, 



elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket (lásd: a 
vonatkozó szabályzatokat, ügyrendeket, valamint A hallgatói követelményrendszer 
G fejezetét képező A hallgatói balesetek  megelőzésével kapcsolatos és a 
bekövetkezett balesetek esetén követendő előírások vonatkozó részét); 

- tiszteletben tartsa az egyetem, a kar hagyományait, valamint az egyetem, a kar 
alkalmazottai és hallgatótársai emberi méltóságát. 

 
6. § 

 
A hallgató joga, hogy: 

- szabadon megválassza, melyik felsőoktatási intézményben kívánja folytatni 
tanulmányait; 

- emberi méltóságát tiszteletben tartsák (Így különösen: személyiségi-, 
véleménynyilvánítási-, tájékozódási-, javaslattételi-, vallási-, világnézeti-, 
levelezési-, lakhatási jogát.) A jogok gyakorlása nem sértheti mások hasonló 
jogának érvényesítését); (Részletesen lásd: ESZMSZ 26.§ (2) bek.-ben) 

- az egyetemen biztonságban, egészséges környezetben  folytathassa tanulmányait, 
továbbá tehetségétől, képességétől, érdeklődésétől függően segítséget kapjon a 
tanulmányaihoz, a pályakezdéshez (Részletesen lásd: ESZMSZ 26.§ (3) bek.-ben); 

- tanulmányai során megismerje a nemzetközi gyakorlatot és e célból az Európai 
Gazdasági Társaság országaiban működő felsőoktatási intézményekben folytasson 
résztanulmányokat, ehhez igénybe vegye a hallgatói hitelt, illetőleg – amennyiben 
államilag finanszírozott képzésben vesz részt – ösztöndíjban részesüljön (lásd: A 
hallgatói követelményrendszer D fejezetét képező Térítési és juttatási Szabályzat 
vonatkozó részét); 

- vagyoni, viszonyaira, jövedelmi helyzetére, tanulmányi eredményére tekintettel 
pénzbeli, illetve természetbeni gondoskodásban részesülhessen (lásd: A hallgatói 
követelményrendszer D fejezetét képező Térítési és juttatási szabályzat, valamint 
az F fejezetét képező  „a kollégiumi jelentkezések elbírálásának eljárási és 
szervezeti rendjének” vonatkozó részét, továbbá az ESZMSZ 26.§ (5) , (6) és (10) 
bek. –ben foglaltakat); 

- érdekeit érvényesítse és esetenként jogorvoslattal éljen (lásd: az ESZMSZ 26.§ (7) 
bek.-ben foglaltakat) hallgatói jogviszonyából származó jogai megsértése esetén; 

- a Kormány által meghatározott feltételek és szabályok szerint hallgatói hitelt 
vegyen igénybe (lásd: ESZMSZ 26.§ (8) bek. –ben foglaltakat); 

- alapképzésben, szakirányú továbbképzésben, felsőfokú szakképzésben folyó 
gyakorlati képzés esetében az érdekvédelem és a munkavédelem tekintetében 
megillessék mindazok a jogok, amelyeket a Munka Törvénykönyve és a munka 
védelmére vonatkozó jogszabályok a munkavállalók részére biztosít (Részletesen 
lásd: az ESZMSZ 27.§ (1)-(6) bek.-eiben foglaltakat, valamint a hallgatói 
követelményrendszer G fejezetét „a hallgatói balesetek megelőzésével és a 
bekövetkezett balesetek esetén követendő előírásokkat. 

 
7. § 

 
A hallgató jogorvoslati lehetősége: 

- A hallgatót – az egyetem (kar, intézet, tanszék) döntése, intézkedése, illetve 
intézkedésének elmulasztása miatt, amennyiben az a hallgató jogviszonyára 
vonatkozó rendelkezéseket sérti, vagy sértheti a tanulmányok értékelésére 



vonatkozó döntés kivételével – jogorvoslati lehetőség, azaz felülbírálati kérelem 
benyújtása illeti meg. 

- A hallgatói jogviszonyra vonatkozó rendelkezésnek minősül minden 
jogszabályban, valamint egyetemi belső  szabályzatban található olyan 
rendelkezés, amely a hallgatóra vonatkozóan jogokat, vagy kötelezettségeket 
állapít meg. 

- A hallgató jogorvoslati kérelemmel élhet, a tanulmányok értékelésére vonatkozó 
döntés esetében is a  hallgató, ha a döntés nem az egyetem (kar), által elfogadott 
követelményekre épül, illetve a döntés ellentétes az egyetem tanulmányi és 
vizsgaszabályzatában és annak kari kiegészítésében foglaltakkal, vagy megszegték 
a vizsga megszervezésére vonatkozó rendelkezéseket. 

- A hallgató az egyetem (kar, intézet, tanszék) döntése ellen a közléstől, ennek 
hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül nyújthatja be a 
felülbírálati kérelmet. 

- A felülbírálati kérelem elbírálása ügyében – attól függően, hogy az eljárás alapját 
képező döntést mely egyetemi szerv hozta illetve mulasztotta el – a kari illetve az 
egyetemi hallgatói felülbírálati bizottság jár el. 

- A bizottság a döntését 30 napon belül hozza meg. Az eljárás során az érdekelteket 
(érintetteket) meghallgatja, és erről valamint az eljárásról jegyzőkönyv készül. Az 
eljárást lefolytató tanács tagjait a rektor által megbízott bizottsági tagok közül a 
bizottság rektor által megbízott elnöke jelöli ki. A bizottság döntését írásba kell 
foglalni és arról a hallgatót tájékoztatni kell. (Részletesen lásd: Az ESZMSZ 51. §-
át, és a felülbirálati bizottságok ügyrendjeit.)  

- A jogorvoslati eljárásban a hallgató személyesen, vagy megbízottja járhat el. 
- A bizottság jogerős döntése ellen a hallgató jogorvoslatért bírósághoz keresettel 

fordulhat. Erről a keresetlevél egy példányával értesíteni kell a megtámadott 
döntést hozó felülbírálati bizottság elnökét is. 

 
8. § 

 
A hallgató fegyelmi és kártérítési felelőssége: 

- Ha a hallgató a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás 
lefolytatása keretében, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A 
fegyelmi eljárásban a hallgató, továbbá meghatalmazottja járhat el. 

- A gyakorlati képzés keretében elkövetett kötelezettségszegésért a fegyelmi eljárást 
a hallgató illetékessége szerinti karon kell lefolytatni. 

- Ha a hallgató a tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben az 
egyetemnek (karnak) illetve a gyakorlati képzés szervezőjének jogellenesen kárt 
okoz – a felsőoktatási törvényben meghatározott eltéréssel – a polgári 
törvénykönyv szabályai szerint kell helytállnia. 

- A (3) bekezdésben meghatározott esetben gondatlan károkozás esetén a kártérítés 
mértéke nem haladhatja meg a károkozás napján érvényes legkisebb kötelező 
munkabér (minimálbér) egyszeri összegének ötven százalékát. Szándékos 
károkozás esetén a kárt meg kell téríteni. 

- Ha a hallgató – a szakképzésről szóló törvény szerint – hallgatói szerződést köt, a 
gyakorlati képzés megszervezőjének, illetve a hallgatónak okozott kár 
megtérítésére a szakképzési törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

- A hallgatók elleni fegyelmi és kártérítési eljárás részletes szabályairól, beleértve a 
hallgatót ért kár megtérítését is. A hallgatói követelményrendszer E fejezetét 



képező A hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálásának rendjéről szóló 
szabályzat rendelkezik. 

A hallgatói jogok gyakorlásának és kötelességek teljesítésének rendjét a Szent István 
Egyetem Szenátusa 2006. augusztus 30-i ülésén 4/2006/2007 SZT. számú határozatával 
elfogadta.  
 
 
Gödöllő, 2006. augusztus 30. 
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