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1. Bevezető rendelkezések és a szabályzat hatálya
1. §
(1) A hallgatói jogorvoslati szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) személyi hatálya kiterjed
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel (a továbbiakban: Egyetemmel) hallgatói
jogviszonyban álló valamennyi hallgatóra, függetlenül attól, hogy tanulmányait mely
formában végzi. Kiterjed arra a hallgatóra is, akinek hallgatói jogviszonya szünetel, de az
ügyében hozott döntés, intézkedés, vagy mulasztás hallgatói jogviszonyára vonatkozó
rendelkezéseket sért. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed továbbá a felvételi eljárásban
részt vevő jelentkezőkre.
(2) Jogainak megsértése esetén a hallgató
a) a hallgatói önkormányzathoz fordulhat jogi segítségnyújtásért,
b) jogorvoslati kérelmet terjeszthet elő, melyet az Egyetem a nemzeti felsőoktatásról
szóló 2011. évi CCIV. törvény (Továbbiakban: Nftv.) megfelelően köteles elbírálni,
c) az oktatási jogok biztosának az eljárását kezdeményezheti, feltéve, hogy a (2)
bekezdés b) pontja által meghatározott jogorvoslati jogát – a bírósági eljárás
kivételével – kimerítette.
(3) A hallgató a felsőoktatási intézmény döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének
elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen - a közléstől, ennek hiányában a
tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - jogorvoslattal élhet. A jogorvoslat
tárgyát képezheti különösen:
a) a Tanulmányi és Esélyegyenlőségi Bizottság döntései;
b) a Tanulmányi, lnformációs és 0ktatási Központ döntései;
c) az oktatási szervezeti egységek és azok oktatóinak döntései (a tanulmányi
követelmények teljesítésére vonatkozó értékelés kivételével);
d) a kollégiumi közgyűlés, a kollégiumi bizottság és a Campus Igazgató döntései;
e) a Doktori Tanácsnak és a Doktori lskola vezetőjének a doktoranduszok hallgatói
jogviszonyát érintő döntései;
f) Hallgatói Önkormányzat elnökségének a szociális támogatások tárgyában hozott
döntései;
g) a hallgatók fegyelmi és kártérítési ügyeiben hozott döntések;
h) a Felvételi Bizottság felvételre vonatkozó döntései az Egyetem felvételi
szabályzatában meghatározott módon.
(4) A tanulmányi értékeléssel kapcsolatos döntés ellen jogorvoslati eljárás nem indítható.
Eljárás indítható a tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntés ellen is, ha
a) a döntés nem a felsőoktatási intézmény által elfogadott követelményekre épült,
illetve
b) a döntés ellentétes a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési
szabályzatában foglaltakkal, vagy
c) megszegték a vizsga megszervezésére vonatkozó rendelkezéseket.
(5) A rektor méltányossági jogkörben hozott döntései nem tartoznak a jelen Szabályzat
hatálya alá.
2. A Hallgatói Jogorvoslati Bizottság
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2. §
(1) Az 1. § (3) bekezdés szerinti döntések elleni jogorvoslati kérelmek elbírálása tárgyában
a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság (a továbbiakban: HJB) jár el.
(2) A HJB három tagból áll:
a) elnöke a rektor, vagy a rektor által kijelölt egyetemi tanár,
b) tagjai a kérelem szerinti szak intézetének vezetője, vagy annak helyettese,
valamint
c) tagja a Hallgatói Önkormányzat elnöksége által delegált hallgató.
A HJB titkári teendőit a kancellár vagy az általa kijelölt személy látja el.
(3) A HJB ülésein, tanácskozási joggal, részt vesz a kancellár és a Tanulmányi, lnformációs
és Oktatási Központ vezetője.
(4) A HJB tagjait a rektor bízza meg. A megbízás elkészítéséről a HJB titkára gondoskodik.
(5) A HJB munkájában nem vehet részt az a személy,
a) aki a megtámadott döntést hozta, vagy a döntéshozatalt elmulasztotta,
valamint e személy Ptk. 8:1. § 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója;
b) aki az elsőfokú eljárásban a határozathozatalban közreműködött, valamint e
személy Ptk. 8:1. § 1. pontja szerinti közvetlen hozzátartozója;
c) akitől az ügy tárgyilagos elbírálása nem várható el.
(6) A rektor a (4) bekezdésben megjelölt feladatkörének ellátása közben vizsgálja az (5)
bekezdésben megjelöltek fennállását. Ha bármely érdekelt vagy eljárásban résztvevő
személy – ideértve a HJB tagjait és elnökét is - a HJB megalakulását követően szerez
tudomást az (5) bekezdésben feltűntetett összeférhetetlenségi okok valamelyikéről,
köteles erről haladéktalanul tájékoztatni a rektort.
(7) Az (5) bekezdés szerinti összeférhetetlenség tárgyában a tag kizárásáról az elnök dönt.
Ha a kizáró ok az elnököt érinti, kizárásáról a rektor dönt. A HJB kizárt
a) (2) bekezdés a) pontja szerinti elnőke helyett a rektor másik egyetemi tanárt
jelölhet ki.
b) (2) bekezdés b) pontja szerinti tagja helyett a rektor az érintett szak intézmény
egy másik legalább egyetemi docensi címmell rendelkező oktatóját jelöli ki.
c) (2) bekezdés c) pontja szerinti tagja helyett a Hallgatói Önkormányzat újabb
delegáltat állít.
(8) A HJB üléseit a HJB titkára készíti elő. E feladatkörében eljárva, felhívja a jogorvoslati
kérelem szerint illetékes tanszék vezetőjét a HJB munkájában való részvételre.
(9) A HJB Üléseit az elnök hívja össze. A HJB akkor határozatképes, ha az ülésen mindhárom
tag jelen van.
(10)

A HJB határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
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(11)
A HJB üléseiről tartalmi jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza: a
résztvevők nevét, a tárgyalt napirendi pontokat és a hozott határozatokat. Bármely
résztvevő kérheti álláspontjának jegyzőkönyvbe vételét.
(12)
A jogorvoslati kérelmet benyújtó kérelmező meghallgatásáról – amennyiben ezt
a bizottság valamelyik tagja vagy a kérelmező kéri – szószerinti jegyzőkönyvet kelI
felvenni.
3. A jogorvoslati eljárás megindítása
3. §
(1) A hallgató/felvételi eljárásban részt vevő személy az 1. § (3) bekezdése szerinti döntések
ellen nyújthatja be jogorvoslati kérelmét.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet a rektorhoz kell benyújtani, a döntésnek az annak
közlésétől, vagy - annak hiányában- a kérelmezőtudomására jutásától számított 15
napon belül.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet a kérelmező személyesen, vagy postai úton nyújthatja
be. A postán küldött kérelem előterjesztési időpontjának a postára adás napját kell
tekinteni.
(4) A (2) bekezdés szerinti határidőbe a kezdőnap nem számít bele. Ha a határidő utolsó
napja szombat, vasárnap, vagy
munkaszüneti nap, akkor a határidő az azt követő legközelebbi munkanapon jár le.
(5) A (2) bekezdés szerinti határidő elmulasztása esetén a kérelmező igazolási kérelmet
terjeszthet elő a jogorvoslati kérelem benyújtásával egyidejűleg. Az igazolási
kérelemben elő kell adnia a mulasztás okát, és igazolnia kell vétlenségét.
(6) Az igazolási kérelmet a mulasztástól való tudomásszerzést vagy az akadály
megszűnését követő 30 napon belül lehet
előterjeszteni. A (2) bekezdés szerinti határidő elteltét követő 30 napon túl igazolási
kérelmet már nem lehet előterjeszteni.
(7) Az (1) bekezdés szerinti jogorvoslati kérelemnek tartalmaznia kell
a) a kérelmező nevét, lakóhelyét, értesítési címét, anyja nevét, szakját, szakirányát
és NEPTUN kódját;
b) az 1. § (2) és (3) bekezdése szerinti, a jogorvoslat tárgyává tett döntést;
c) annak megjelölését, hogy a döntés mely jogszabályi, vagy szabályzati
rendelkezést sért;
d) a jogorvoslati kérelem alapjául szolgáló további tényeket és azok
bizonyítékait;
e) a kérelem keltét és a kérelmező aláírását.
(8) Az eljárásban a kérelmező személyesen, vagy meghatalmazottja útján jogosult eljárni.
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(9) A kérelmezőt az eljárás során ügyvéd, ügyvédi iroda, vagy bármely cselekvőképes
személy képviselheti. A nem ügyvédnek,
ügyvédi irodának adott meghatalmazás abban az esetben szabályszerű,
a) ha azt saját kezűleg írják és aláírják, vagy;
b) ha azon két tanú aláírásával igazolja, hogy a meghatalmazó a meghatalmazást
előttük írta alá, vagy az azon szereplő aláírását sajátjának ismerte el, vagy;
c) ha azt közjegyző hitelesítette.
A meghatalmazást a meghatalmazottnak is alá kell írnia.
(10)

A meghatalmazást az eljárás megkezdéséig a kérelemhez csatolni kell.

(11)
Személyes meghallgatása során a kérelmezőt
képviselheti, jogi képviselője azonban jelen lehet.

meghatalmazott

nem

4. A Hallgatói Jogorvoslati Bizottság eljárása
4. §
(1) A jogorvoslati kérelmet tartalma szerint kell elbírálni, elintézését, arra való hivatkozással,
hogy elnevezése nem egyezik meg tartalmával, megtagadni nem lehet.
(2) A HJB-nek az eljárást lezáró érdemi határozatát a kérelem benyújtásától számított 30
napon belül kell meghoznia. A határozat meghozataláról és a kérelmező értesítéséről a
HJB titkára gondoskodik.
(3) Az 1. § (4) bekezdése szerinti eljárások során az érdemi határozatot a kérelem
benyújtásától számított 15 napon belül kell meghozni.
(4) Az eljárás során a hallgatót, legalább egy alkalommal, személyesen meg kell hallgatni,
A személyes meghallgatásra szóló értesítést a hallgatónak a meghallgatás időpontja
előtt legkésőbb 5 munkanappal kézhez kell kapnia. Az értesítésnek tartalmaznia kell a
(5) bekezdés szerinti jogkövetkezményre történő figyelmeztetést.
(5) Amennyiben a hallgató a (4) bekezdés szerinti meghallgatáson a szabályos értesítés
ellenére nem jelenik meg, úgy személyes meghallgatásától a HJB eltekinthet.
(6) A kérelmező kérelmére lehetővé kell tenni az eljárás valamennyi iratának megtekintését,
s azt, hogy az azokkal kapcsolatos észrevételeit írásban megtehesse.
(7) Az eljárás során a HJB az alábbi döntéseket hozhatja:
a) a kérelmet elutasítja;
b) a döntés elmulasztóját döntéshozatalra kötelezi;
c) a döntést megsemmisíti és a döntéshozót új eljárás lefolytatására utasítja;
d) a döntést megváltoztatja.
(8) A (7) bekezdés szerinti döntést határozatba kell foglalni. A határozatnak tartalmaznia
kell
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e)
f)
g)
h)

a HJB megnevezését és az ügy iktatószámát;
a kérelmező 3. § (9) bekezdés a) pontja szerinti adatait;
az ügy tárgyának megjelölését;
a rendelkező részben
da) a HJB döntését, s a jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és
határidejéről szóló tájékoztatást;
db) amennyiben a HJB valakire nézve kötelezettséget állapított meg, úgy a
teljesítés határidejét;
i) az indokolásban
ea) a megállapított tényállást és az annak alapján elfogadott bizonyítékokat;
eb) a kérelmező által felajánlott, de mellőzött bizonyítást és a mellőzés
indokait;
ec) a mérlegelési, méltányossági jogkörben hozott határozat esetén a
mérlegelésben, a méltányossági jogkör
gyakorlásában szerepet játszó szempontokat és tényeket;
ed) azokat a jogszabályhelyeket és szabályzati rendelkezéseket, amelyek
alapján a HJB a határozatot hozta;
ee) a HJB hatáskörét és illetékességét megállapító jogszabályra, belső
szervezeti szabályzatra történő utalást,
j) a határozat keltét, és az elnök aláírását.
5. Jogorvoslatok
5. §
(1) A HJB döntése a közléssel véglegessé és végrehajtható válik, kivéve, ha az arra jogosult
a (2)-(3) bekezdésben meghatározott szerint közigazgatási pert indít.
(2) A hallgató a jogorvoslati kérelem tárgyában hozott eljárást befejező döntést
közigazgatási perben támadhatja meg. A keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya
van. A keresetlevél a hallgatói jogviszonyra vonatkozó rendelkezések megsértésére
hivatkozással is benyújtható. E rendelkezések alkalmazásában hallgatói jogviszonyra
vonatkozó rendelkezések a jogszabályban, valamint az intézményi dokumentumokban
található olyan rendelkezések, amelyek a hallgatóra jogokat és kötelezettségeket
állapítanak meg.
(3) A közigazgatási pert a HJB határozatának közlésétől számított 30 napon belül kell
megindítani. A keresetlevél benyújtásával kapcsolatosan a közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp) 39. §- a irányadó azzal az
eltéréssel, hogy elsőfokú hatóságnak a rektort kell tekinteni, így a keresetlevél nála
terjeszthető elő. A rektor tájékoztatja erről a határozatot hozó HJB-t és felhívja a HJB-t
az (5)-(8) bekezdésben foglaltakra.
(4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti közigazgatási per megindításával egyidejűleg a kérelmező
a keresetlevél egy példányát köteles megküldeni az egyetem kancellárjának.
(5) A Ha a döntésben elírás, illetve számítási hiba van, és az nem hat ki az ügy érdemére, a
HJB a döntést kijavítja.
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(6) Ha döntésből jogszabály által előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy az ügy
érdeméhez tartozó kérdésben nem született döntés, a hatóság a döntést kiegészíti.
Nincs helye a döntés kiegészítésének, ha a döntés véglegessé válásától számított egy
év eltelt. A kiegészítést a HJB egységes döntésbe foglalva, lehetőleg a döntés
kicserélésével közli.
(7) Az (5)-(6) bekezdések szerinti határozatokat közölni kell azokkal, akikkel az eredeti
határozatot közölték, ezekkel a határozatokkal szemben is van helye fellebbezésnek.
(8) Ha a keresetlevél alapján a HJB megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt
módosítja vagy visszavonja. A döntést visszavonni, módosítani egy ízben lehet.
6. Záró rendelkezések
6. §
(1) A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az Ákr. és a Kp., az Nftv., más
hatályos jogszabályok és egyetemi szabályzatok rendelkezéseit kell alkalmazni
(2) A jelen Szabályzatot a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Szenátusa 2019. március 25-i
ülésén megvitatta és elfogadta. A jelen Szabályzat 2019. április 1. napján lép hatályba,
Jelen Szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2015. december 1.
napján hatályba lépett Hallgatói Jogorvoslati szabályzat.

Fülöp József DLA
rektor

Dr. Nagy Zsombor
kancellár
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