
  

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
 
 

7/2015. (XI. 4.) számú rektori-kancellári közös utasítás 

az Eötvös Loránd Tudományegyetemen hallgatói ügyekben történő eljárás során 

első- és másodfokon alkalmazandó határozatok, valamint a jogorvoslati kioktatás kötelező mintájáról  

[Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2020. (I. 16.) számú rektori-kancellári közös utasítás 

rendelkezéseivel.] 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete, a Hallgatói 

Követelményrendszer (a továbbiakban: HKR) 159. § (6) bekezdésében, valamint 168. § (2) bekezdésében 

foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete, a Szervezeti és 

Működési Rend 87. § (6) bek. g) pontjában foglaltakra a rektor és a kancellár együttesen az alábbiak szerint 

rendelkezik:  

1. § 

(1) A hallgatói ügyekben történő eljárás során 

a) első fokon hozott határozatok mintáját a jelen utasítás 1-6. sz. melléklete, 

b) másodfokon hozott határozatok mintáját a jelen utasítás 7-10. sz. melléklete 

tartalmazza. 

(2) 1A HKR 159. § (2) bekezdésében meghatározott általános hallgatói jogok gyakorlásával, 

kötelezettségek teljesítésével összefüggő hirdetményben, valamint a panasz kivizsgálásának 

eredményéről szóló tájékoztatásban feltüntetendő jogorvoslati kioktatást – összhangban a HKR 164. § 

(1) bekezdésében foglaltakkal – az alábbiak szerint kell feltüntetni: 

"A jelen hirdetményben/tájékoztatásban foglaltak ellen a kézhezvételtől (a tudomásra jutástól) 

számított 15 napon belül fellebbezésre van lehetőség, melyet az ELTE Kancellária, Jogi, 

Humánszolgáltatási és Közbeszerzési Főigazgatóságra kell benyújtani (1056 Budapest, Szerb u. 21-

23.) a "Hallgatói Jogorvoslati Bizottság részére" megjelölés mellett”. 

2. § 

A jelen utasítás 1. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak nem korlátozzák a hallgatói jogorvoslati ügyekben 

eljáró testületet, hogy amennyiben ez az adott ügyben eljárásjogi szempontból indokolt – az irányadó 

jogszabályok, így különösen a nemzeti felsőoktatásról valamint a közigazgatási eljárásról rendelkező 

törvények alapján – egyéb tartalmú rendelkező résszel megfogalmazott határozatot hozzon. A határozat 

fejrésze, a jogszabályi hivatkozás, valamint – amennyiben annak helye van – a jogorvoslatra kioktatás ezen 

határozatok esetében is a jelen utasítás 1. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt minták szerinti tartalommal 

rögzítendő. 

3. § 

(1) A jelen utasítás a kihirdetése napjával lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az Eötvös Loránd 

Tudományegyetemen hallgatói ügyekben történő eljárás során első és másodfokon alkalmazandó 

határozatok, valamint a jogorvoslati kioktatás kötelező mintájáról szóló 7/2008. (II. 12.) számú rektori 

utasítás. 

(2) 2Az Egyetem igazgatási vezetője felhatalmazást kap, hogy amennyiben azt jogszabályi vagy egyetemi 

szabályzati rendelkezés változása indokolja, az ezen változásból eredően szükséges, értelemszerű 

módosításokat a jelen utasítás mellékleteként kiadott határozatok mintáján – a jelen utasítás 

módosítása, kiegészítése nélkül – átvezesse, továbbá gondoskodjon a változások kihirdetéséről, a 

frissített minták honlapon történő közzétételéről. 

Budapest, 2015. november 4. 

 

Dr. Mezey Barna      Dr. Scheuer Gyula 

rektor        kancellár 
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