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A Szegedi Tudományegyetem Tanácsa a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
tv., a diákigazolványról szóló többször 30/1999. (II. 15.) sz. Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet.) valamint a diákigazolványok előállításának, kiadásának és nyilvántartásának rendjéről szóló módosított 15/1999. (III. 24.) sz.
OM rendelet alapján (a továbbiakban: OM rendelet), a diákigazolványok kezeléséről és tárolásának szabályairól, a nyilvántartások vezetésének és térítési díjak
beszedésének rendjét az alábbiak szerint állapítja meg.

(A Szabályzatban az Ftv. és a Kormányrendelet szövege félkövér betűkkel, míg
az OM rendelet szövege kurzívval szerepel.)
I. fejezet
Altalános és értelmező rendelkezések
r

1. A Szabályzat hatálya kiterjed minden, az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban
álló hallgatóra, függetlenül attól, hogy tanulmányait milyen oktatási formában
végzi, valamint a diákigazolvány ügyintézésben részt vevő személyekre.
Ftv. 29. § (1) A diákigazolvány a hallgatói jogviszony fennállását tanúsító közokirat, amely
a) jogszabályban, illetőleg intézményi Szabályzatban meghatározott kedvezmények
igénybevételére jogosít;
b) jogszabályban, illetőleg intézményi Szabályzatban vagy külső szervekkel való
megállapodásban meghatározott jogok érvényesítését biztosítja;
c) jogszabályban, illetőleg intézményi Szabályzatban meghatározott információk tárolását szolgálja.
Korm. rendelet 1. § (1) Diákigazolványra jogosultak
a) a közoktatásról szóló törvény 20. §-a (1) bekezdésének b)-f) pontjában
felsorolt oktatási intézmény tanulója, valamint 30. §-ának (6) bekezdése alapján képzési kötelezettségét teljesítő (továbbiakban: tanuló),
b) a felsőoktatásról szóló törvény 1. számú mellékletében meghatározott
felsőoktatási intézményben tanuló hallgató (a továbbiakban: hallgató),
c) a Magyarországon vagy Magyarország határain kívül működő, Magyarországon kívüli székhellyel rendelkező közoktatási, illetve felsőoktatási intézményben tanuló magyar állampolgárságú tanuló, illetve
hallgató (a továbbiakban: nem magyar intézményben tanuló magyar
állampolgárságú tanuló, illetve hallgató),
d) a kormányközi és más oktatási együttműködési megállapodás vagy
egyezmény alapján magyarországi közoktatási vagy felsőoktatási intézményben tanuló, részképzésben résztvevő, valamint a Balassi Bálint
Intézetben tanuló külföldi hallgató.
(2) A tanulónak, illetve a hallgatónak egy diákigazolványa lehet.
(3) A tanuló diákigazolványra tanulói jogviszonyának megszűnését követő
október 31-éig, illetve a hallgató hallgatói jogviszonyának megszűnését
követő március 31-éig, illetve október 31-éig jogosult (érvényességi idő).

2. Értelmező rendelkezések:
a) a diákigazolvány kibocsátója az oktatási miniszter,
b) a diákigazolvány kezelője az oktatási miniszter által a diákigazolvány előállításával, a nyilvántartás kezelésével és egyéb feladatok ellátásával megbízottjogi személy,
c) kiadó intézmény: az egyetem.
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II. fejezet
A diákigazolvány, a diákigazolvánnyal kapcsolatos feladatok ellátása
Ftv. 29. § (3) A diákigazolvány a következő személyes adatokat tartalmazza:
a) a hallgató arcképét;
b) a hallgató családi és utónevét, születési helyét és idejét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, anyja nevét, állampolgárságát, aláírását;
c) a hallgatói azonosító számot;
d) annak a felsőoktatási intézménynek a nevét és székhelyét (a képzés helyét), amellyel
a hallgató hallgatói jogviszonyban áll;
e) tagozat megjelölését.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott adatok kezelője az Országos Felsőoktatási Információs Központ, amely működteti a felsőoktatás információs rendszerét. A felsőoktatás információs rendszere - központi nyilvántartás keretében - a nemzetgazdasági
szintű tervezéshez szükséges intézményi és hallgatói adatokat tartalmazza, az adatkezelés jogszerűségéért az oktatási miniszter felelős.
(5) A felsőoktatás információs rendszere tartalmazza a hallgatói nyilvántartást, amelyből adat - az érintetten kívül - csak a hallgatói jogviszonyhoz kapcsolódó juttatás
jogszerű igénybevételének megállapítása céljából, a szolgáltatást nyújtó vagy az
igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott szerv, illetve adat a kezelő által kijelölt, az adatok feldolgozását végző szervezet részére továbbítható. Az adattovábbítások nyilvántartását a továbbítástól számított tíz évig kell megőrizni.
Korm. rendelet 2. § (1) A diákigazolvány igazolja
a) a diákigazolványon jelölt intézménnyel a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállását;
b) a jogszabályban meghatározott utazási kedvezmények igénybevételére
való jogosultságot;
c) a jogszabályban meghatározott kulturális és egyéb kedvezményekre
való jogosultságot;
d) a tanulói, hallgatói jogviszony alapján jogszabály szerint járó térítésekre és juttatásokra való jogosultságot;
e) a diákigazolványhoz kapcsolt, de az állam által nem garantált kedvezményekre való jogosultságot;
f) a tanulók közül azok esetében, akik számára az első személyi igazolvány még nem került kiállításra, a személyazonosságot.
Korm. rendelet 3. § (1) A diákigazolvány típusai: állandó és ideiglenes diákigazolvány.
(2) Az állandó diákigazolvány fajtái: felsőoktatási és közoktatási diákigazolvány. Az egyes fajtákon belüli csoportok: nappali, esti, levelező és távoktatási diákigazolvány.
a) Az állandó közoktatási diákigazolvány 1D1 méretű, műanyag, fényképpel és sorszámmal ellátott közokirat, amely a biztonsági okmányok
védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendeletben meghatározott „B" kategóriás biztonsági okmány.
b) Az állandó felsőoktatási diákigazolvány ID1 méretű, műanyag, fényképpel és sorszámmal ellátott közokirat, amely a biztonsági okmányok
védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendeletben meghatározott „B" kategóriás biztonsági okmány, amely chip berendezést
is tartalmaz.

3. A diákigazolvánnyal kapcsolatos feladatok ellátása az egyetem rektorának
irányítása és ellenőrzése mellett történik. Az ellenőrzés kiterjed a jogszabályban előírt nyilvántartások vezetésére is. Az érdemi ügyintézés a rektor által kijelölt felelős személy közvetlen irányításával és ellenőrzésével történik.
4. A diákigazolvánnyal kapcsolatos feladatokat a Hallgatói Szolgáltatói Főosztály Irodája (továbbiakban: HSZI) látja el. A diákigazolvánnyal kapcsolatos
iratokat 10 évig kell megőrizni.
5. Az érdemi ügyintézés szabályait a HSZI szabályzatban határozza meg. A szabályzat - figyelemmel a vonatkozó rendeletekre és az egyetemi szabályzatokra
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- tartalmazza a diákigazolványok kezelésével kapcsolatos tevékenységek, illetve részfolyamatok eljárási rendjét, a papíralapú vagy elektronikus nyomtatványok kezelésére, a nyilvántartásokra és egyéb ügyviteli előírásokra vonatkozó
rendelkezéseket.
6. Az érdemi ügyintézést irányító és ellenőrző, a nyilvántartások vezetéséért felelős személy a HSZI vezetője.
A Hallgatói Szolgáltató Főosztály vezetőjének és az érdemi ügyintézőknek írásos felelősségvállalási nyilatkozatot kell tenni, melyet a munkaköri leírásuk
mellett kell őrizni.
7. A HSZI ügyfélfogadási idejében folyamatosan végzi a diákigazolvánnyal kapcsolatos feladatokat. Az ügyfélfogadási időt és az ügykezelés gyakorlatát úgy
kell kialakítani, hogy az biztosítsa az esti, levelező és távoktatás tagozatos
hallgatók diákigazolvány kezelését is.
8. A diákigazolvánnyal kapcsolatos szabályok megszegése, különösen a biztonsági okmányok védelmére vonatkozó előírások megsértése esetén a rektor vizsgálatot rendel el és annak eredményétől függően kezdeményezi a felelősségre
vonást.

III. fejezet
A diákigazolvány megrendelése
OM rendelet:6. § (1) A központi felvételi eljárás keretében felsőoktatási intézménybe jelentkezők a diákigazolványt a kitöltött igénylőlapnak az Educatio Kht. részére postai úton történő
elküldésével rendelik meg minden év május 15-éig. Az állandó diákigazolvány megrendelésének és előállításának feltétele, hogy az igénylőlap tartalmazza a megrendelő fényképét és aláírását, és a megrendelő augusztus 5-éig befizesse a diákigazolvány árát.
(2) Középiskolában tanulók a diákigazolványt az igénylőlap kitöltésével és a kiadó intézmény útján az Educatio Kht. részére történő elküldésével rendelik meg minden év
július 5-éig. Az állandó diákigazolvány megrendelésének és előállításának feltélele,
hogy az igénylőlap tartalmazza a tanuló aláírását és fényképét, valamint az intézmény cégszerű aláírását, és a tanuló július 5-éig befizesse a diákigazolvány árát.
(4) Az (l)-(3) bekezdésben meghatározott esetek kivételével a diákigazolványt a tanuló,
illetve hallgató az igénylőlap kitöltésével és a kiadó intézmény útján az Educatio
Kht. részére történő eljuttatásával rendeli meg. A megrendelés feltétele, hogy az
igénylőlap tartalmazza a tanuló, illetve hallgató aláírását és fényképét, valamint az
intézmény cégszerű aláírását, és a tanuló, illetve hallgató befizesse a diákigazolvány árát.
(5) A diákigazolvány árát az igénylőlaphoz tartozó készpénz átutalási megbízással kell
megfizetni.
(6) Az igénylőlapon a tanuló, illetve a hallgató előző diákigazolványának sorszámát fel
kell tüntetni.
(7) Az igénylőlapot a tanuló, illetve a hallgató - cselekvőképtelen vagy korlátozottan
cselekvőképes tanuló, hallgató esetében annak törvényes képviselője - írja alá.

9. Állandó diákigazolványt az arra jogosultak - az OM rendelet 6.§ (1) bekezdésében leírt, a központi felvételi eljárás keretében az intézményben jelentkezők
kivételével - a HSZI-n igényelhetnek a diákigazolvány igénylőlap kitöltésével, annak aláírásával és fényképpel történő ellátásával.
10. Amennyiben a hallgató nem az intézmény székhelyén folytatott képzésben vesz
részt, vagy az igénylő lap leadását személyesen nem tudja megtenni, akkor a kitöltött igénylő lapot ajánlott postai küldeményként is eljuttathatja a HSZI-hoz.
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11. A kitöltött és ellenőrzött igénylő lapokat a HSZI a leadást követő 15 napon
belül eljuttatja a kezelőhöz. A hibásan kitöltött vagy a hallgatói nyilvántartásban szereplő adatokkal nem egyező igénylő lapot a HSZI 5 napon belül - a hibát ismertető leírást tartalmazó - levélben visszaküldi az igénylést leadó hallgató számára.
12. Annak a hallgatónak, akinek diákigazolványa hallgatói jogviszonya megszűnését követően, de a diákigazolvány érvényességi idejének lejárta előtt használatra alkalmatlanná válik, vagy elveszik az egyetem állandó diákigazolvány
megrendelése nélkül ideiglenes diákigazolványt állít ki, az érvényességi idő
lejártáig (március 31-éig, illetve október 31-éig).
OM rendelet 8. §

(1) Az ideiglenes diákigazolvány igénylőlapot a kiadó intézmény tölti ki. Az igénylőlapon fel kell tüntetni:
a) az intézmény nevét és székhelyét, valamint a képzés helyét (település):
b) az ideiglenes műanyag kártya igényelt darabszámát:
c) a személyi lap igényelt darabszámát;
d) a kiállítás napját és az intézmény cégszerű aláírását.
(2) A kiadó intézmény az ideiglenes műanyag kártyát és a személyi lapokat különkülön is megrendelheti a kezelőtől.

IV. fejezet
A diákigazolvány kiadása
Korm. rendelet 7. § (1) A kiadó intézmény állandó diákigazolványt ad ki
a) a tanulói, hallgatói jogviszony kezdetekor;
b) a kiállítás napjától számított legfeljebb hat év elteltével a közoktatásban;
c) az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott igazolvány helyett;
d) ha a jogszabály kivételt nem tesz, az adatokban bekövetkezett változáskor, beleértve az intézményváltoztatást is.
(2) Intézményváltoztatás esetén az új intézmény látja el a 6. §-ban meghatározott feladatokat.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a megrendelt állandó diákigazolvány kiadásáig - de legfeljebb 60 napra - a 3. §-nak megfelelő ideiglenes diákigazolványt kell kiadni. Az ideiglenes diákigazolvány a 2. §-ban
foglalt jogosultságokat igazolja. Az ideiglenes diákigazolvány kiadásának
feltétele, hogy a tanuló, illetve hallgató az állandó diákigazolványt igényelje.
(4) A diákigazolványra jogosult tanulónak, illetve hallgatónak legfeljebb 60
napra állandó diákigazolvány megrendelése nélkül is ideiglenes diákigazolványt ad ki a kiadó intézmény abban az esetben, ha
a) az állandó diákigazolvány nem tartalmazza az oktatás, illetve a gyakorlati képzés tényleges helyszínét. A helyszínt a személyi lapon kell feltüntetni;
b) az 1. § (1) bekezdésének a)-b) pontjaiban meghatározott intézmény nem
magyar állampolgárságú tanulójának, illetve hallgatójának, amennyiben
12 hónapnál rövidebb időtartamra szóló ösztöndíjjal folytatja tanulmányait.
(5) Annak a tanulónak, illetve hallgatónak, akinek a tanulói, hallgatói jogviszonya megszűnése, de még az igazolvány érvényességi idejének lejárta
előtt jogosult az (1) bekezdés c) vagy d) pontja alapján új állandó diákigazolványra, a kiadó intézmény állandó diákigazolvány megrendelése nélkül
ideiglenes diákigazolványt állít ki az 1. § (3) bekezdésében meghatározott
érvényességi idő lejártáig. Ezekben az esetekben a diákigazolvány személyi lapján az intézmény és a tagozat rovatot [3. § (6) bekezdés] a tanuló,
hallgató előző diákigazolványa szerint kell megfelelően kitölteni.
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13. Az állandó diákigazolvány akkor adható ki, ha a hallgató a kiadáskor az egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll, az igazolványon szereplő adatok megegyeznek a nyilvántartásban szereplő adatokkal, valamint az ideiglenes diákigazolványát leadja - amennyiben az számára kiállításra került.
14. A HSZI a diákigazolványt a 13. pontban írt feltételek teljesülése esetén a hallgatónak köteles átadni, illetve ajánlott küldeményben postai úton elküldeni. A
diákigazolvány átvételét a hallgató az erre a célra rendszeresített nyomtatványon aláírásával igazolja.
15. Amennyiben a hallgató nem az intézmény székhelyén folytatott képzésben
vesz részt, vagy a diákigazolványt személyesen nem tudja átvenni, a HSZI
ajánlott küldeményben postai úton elküldi.
16. Ideiglenes diákigazolványt az arra jogosult hallgató a HSZI-n igényelhet. Az
ideiglenes diákigazolvány igényléséhez a hallgatónak le kell adni az ideiglenes
diákigazolvány térítési díjának befizetését igazoló csekkszelvényét, a hallgató
fényképét, továbbá - a Korm. rendelet 7. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak kivételével - állandó diákigazolványt kell igényelnie.
17. Az ideiglenes diákigazolványt a HSZI a 16. pontban meghatározott igazoló
szelvénynek és a fényképnek a HSZI-n való együttes leadáskor állítja ki. Az
ideiglenes diákigazolványt a HSZI tölti ki, átvételét a hallgató az erre a célra
rendszeresített nyomtatványon aláírásával igazolja.
18. Az ideiglenes diákigazolványt a hallgató visszaadási kötelezettséggel kapja.

V. fejezet
A diákigazolvány érvényesítése
19. A HSZI az állandó diákigazolványt a tanév első félévére október 31-ig, a tanév második félévére március 31-ig érvényesíti. A diákigazolvány adott félévre
történő érvényesítése a karok által a hallgatói nyilvántartó rendszerben történt,
adott félévre szóló regisztrálás (beiratkozási adatrögzítés) befejezése után kezdődhet. Az érvényesítés kezdetének időpontját a karokkal történ egyeztetés
után a HSZI vezetője határozza meg.
20. A diákigazolvány érvényesítésének feltétele az adott félévre történő beiratkozás rögzítése a hallgatói nyilvántartásban.
21. Az érvényesítés az elektronikus érvényesítés bevezetéséig a hologramos érvényesítő matricának az igazolványra történő felragasztásával történik.
22. Az érvényesítés az oktatási miniszter által meghatározott időponttól a számítógépes diákigazolvány kezelő modullal történő elektronikus érvényesítéssel,
és ezzel egyidejűleg a hologramos érvényesítő matrica felragasztásával történik.
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23. A diákigazolványok érvényesítésének nyilvántartása számítógépen, a diákigazolvány chip-en tárolt adatok regisztrálásával történik. A nyilvántartásban tárolt adatok tartalmazzák az érvényesítés dátumát (érvényesség kezdete), valamint az érvényesség végét.
24. A hallgató az állandó diákigazolvány érvényesítését személyesen kérheti a
HSZI-n vagy az érvényesítésre harmadik személy részére hivatalos meghatalmazást adhat.
25. Amennyiben a hallgató nem az intézmény székhelyén folytatott képzésben
vesz részt, a diákigazolvány érvényesítését személyesen vagy meghatalmazott
nem tudja megtenni, akkor az érvényesítendő diákigazolványt ajánlott postai
küldeményként is eljuttathatja a HSZI-hoz. Az érvényesített diákigazolványt
a HSZI ajánlott postai küldeményként 3 napon belül juttatja vissza a hallgatónak.
26. Törött, sérült, helytelen adatot tartalmazó, vagy a használatra egyéb módon
alkalmatlan (az elektronikus érvényesítés illetve felhasználás bevezetése után
chip hibás) diákigazolványt nem lehet érvényesíteni.
27 A diákigazolvánnyal kapcsolatos bármilyen bűncselekmény alapos gyanúja
(pl: közokirat hamisítás, csalás stb.) esetén az Egyetem büntetőfeljelentést tesz.
A feljelentést a hallgatói és közkapcsolati rektorhelyettes és a főtitkár előzetes
tájékoztatását követően a HSZI vezetője teszi meg, az érintett kar (intézet) egyidejű értesítésével.

VI. fejezet
A diákigazolvány bevonása
28. A HSZI az állandó diákigazolvány beszolgáltatására köteles felszólítani a
hallgatót az alábbi esetekben:
a) az adatokban bekövetkezett változáskor, beleértve az intézményváltozást
is, kivéve, ha a lakcím, tartózkodási hely, illetve az intézmény nevének és
címének változása a diákigazolványhoz kapcsolódó jogokat és kedvezményeket nem érinti;
b) az új állandó diákigazolvány kiadásakor, amennyiben ideiglenes diákigazolványt a tanuló, illetve a hallgató nem igényelt;
c) haladéktalanul, amennyiben új állandó diákigazolványt a tanuló, illetve a
hallgató nem igényelt, illetve arra nem jogosult;
d) egyéb esetekben az ideiglenes diákigazolvány kiadásakor.
29. A HSZI az állandó diákigazolvány kiadásakor, de legkésőbb a kiadástól számított 60 nap elteltével a hallgatót az ideiglenes diákigazolvány beszolgáltatására köteles felszólítani a helyben szokásos módon.
30. A HSZI az önkéntesen be nem szolgáltatott diákigazolványok használóit - a
beszolgáltatásra okot adó körülmény bekövetkeztétől számított - 30 napon
belül írásban felszólítja a beszolgáltatásra.
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31. A be nem szolgáltatott, illetve a hallgatói jogviszony megszűnése miatt érvényeden diákigazolványok sorszámát a HSZI negyedévenként megküldi az
Oktatási Minisztériumnak.
32. A diákigazolványokhoz kapcsolódó kedvezményeket a hallgató annak érvényességi idején belül abban az esetben is igénybe veheti, ha hallgatói jogviszonya tanulmányai befejezése miatt szűnt meg.
33. Az állandó vagy ideiglenes diákigazolvány elvesztését az erre rendszeresített
nyomtatványon a hallgató írásban köteles jelezni a HSZI-nak. Az elveszett
vagy megsemmisült diákigazolványt be nem szolgáltatottként kell kezelni.
34. A beszolgáltatott, bevont állandó diákigazolványt és az ideiglenes diákigazolvány személyi lapját a leadáskor keresztülhúzással vagy lyukasztással használhatatlanná kell tenni, majd 30 napon belül darabolással meg kell semmisíteni. A megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A HSZI köteles gondoskodni az adott félévében fel nem használt érvényesítő matricák darabolással történő megsemmisítéséről az első félévre érvényes matricák esetében
március 31-éig, a második félévre érvényes matricák esetében október 31-éig.

VII. fejezet
Az egyetem által vezetett nyilvántartás
OM. rendelet: 12. § (5) A kiadó intézmény nyilvántartja
a) a hallgató részére kiadott állandó diákigazolvány igénylőlap sorszámát,
b) a hallgató által leadott állandó diákigazolvány igénylőlap sorszámát,
c) a b) pontban meghatározott igénylőlapnak a kezelő részére történő elküldése napját,
d) a nem hibás diákigazolvány kiadó intézményhez érkezésének napját,
e) a kiadott diákigazolvány sorszámát, az átvétel napját, és a hallgató átvételt
igazoló aláírását, az ideiglenes diákigazolvány egyes részeinek sorszámát,
a kiadás napját, az átvételt igazoló hallgatói aláírást,
f ) a diákigazolvány érvényesítésének napját,
g) a diákigazolvány beszolgáltatásának vagy elvesztésének napját,
h) az adatchip gyártási sorozatszámát (CSN szám),
i) az (5) bekezdésben meghatározottakat a kiadó intézmény a 4. § (l) bekezdés e)-j) pontjában meghatározott nyomtatványokon vagy az Oktatási Minisztérium által engedélyezett számítógépes programmal taríja nyilván.
(6) Az át nem adott diákigazolványt - a tanévhalasztás esetét kivéve - a kiadó intézmény az általa történő átvételtől számított 90 napig őrzi, azután a II. § (I)
bekezdésében meghatározott módon megsemmisítheti.
(7) A kiadó intézmény a szükséges mennyiségű ideiglenes diákigazolványt biztosítja.

35. A HSZI köteles gondoskodni a diákigazolványokkal kapcsolatos szigorú
számadású nyomtatványok biztonságon tárolásáról, nyilvántartásáról, selejtezéséről a kormányrendeletben és az OM rendeletben foglaltak szerint.
36. Az Egyetem rektora a nyilvántartások vezetéséért felelős személy meghatározott időnkénti ellenőrzésére a Hallgatói és Közkapcsolati rektorhelyettest és a
Gazdasági és Műszaki Főigazgatót bízza meg.
37. A HSZI az OM rendeletben meghatározott adatokat az Oktatási Minisztérium
által engedélyezett számítógépes programmal, az OM rendeletben meghatározott vagy azokkal tartalmilag egyező nyomtatványokon, illetve az adott célra helyben rendszeresített nyomtatványokon tartja nyilván.
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38. A nyilvántartási vezetéséről, valamint az adatkezelés céljának megszűnéséről
szóló értesítés megtételéről a kezelő számára a HSZI vezetője gondoskodik.

VIII. fejezet
Térítési díj
Korm. rendelet 8. § (1) Az állandó diákigazolványért, az ideiglenes diákigazolványért a tanuló, illetve hallgató külön jogszabályban meghatározott térítési díjat fizet.
OM rendelet 13. § (1) Az e rendelet hatálybalépése után igényelt
a) állandó közoktatási diákigazolvány ára 500forint;
b) állandó felsőoktatási diákigazolvány ára 1500forint.
(2) A diákigazolvány ára tartalmazza
a) a diákigazolvány előállítását fedező térítési díjat,
b) a diákigazolvány igényléséhez kapcsolódó feldolgozás és kiadás költségét fedező eljárási díjat.
(3) Az eljárási díj 140 forint, melynek 50%-a az Educatio Kht.-t, 50%-a a kiadó intézményt illeti meg. A kiadó intézményt megillető eljárási díjat az Educatio Kht.
átutalással fizeti meg a kiadó intézménynek, a diákigazolvány kiadó intézménybe
történő kiszállítását követő 60 napon belül.
(4) Az e rendelet hatálybalépése után igényelt ideiglenes műanyag kártya térítési díja azonos az állandó közoktatási diákigazolvány térítési díjával, míg a személyi
lap az állandó közoktatási diákigazolvány térítési díjának 25%-ával.
(5) A tanuló, illetve hallgató
a) állandó diákigazolvány esetén a diákigazolvány teljes árát köteles megfizetni
az Educatio Kht. részére;
b) ideiglenes műanyag kártya esetén a térítési díj 75%-át, személyi lap esetén a
térítési díj 100%-át köteles megfizetni a kiadó intézmény számára a megrendeléskor;
c) ideiglenes műanyag kártya elvesztése esetén a térítési díj 150%-át köteles
megfizetni a kiadó intézmény számára újabb ideiglenes diákigazolvány kiadásakor.
(6) A térítési díjat az Educatio Kht. továbbítja a kezelőnek, a kezelő által részére elküldött, a kiadó intézmény által aláírt átadás-átvételi igazolás egy példányának
átvételét követő 15 napon belül, számla alapján történő utalással.
(7) A postaköltséget a kiadó intézmény a megrendelt diákigazolvány átvételekor
utánvétellel fizeti meg.

39. A diákigazolványért a hallgató az OM. rendelet 13. §-ban meghatározott díjat
köteles fizetni:
a) Állandó diákigazolvány díja: jelenleg 1500,- Ft.
b) Ideiglenes diákigazolvány díja (a közoktatási diákigazolvány térítési díjának 75%-a, valamint a személyi lap térítési díjának 100%-a): jelenleg
3 60,-Ft.
c) A személyi lap térítési díja (az állandó közoktatási diákigazolvány térítési
díjának 25%-a): 90,- Ft.
d) Az ideiglenes műanyag kártya elvesztése esetén az újabb ideiglenes diákigazolvány kiadásakor 150%-os térítési díjat kell fizetni: jelenleg 540,- Ft.
40. Ha a diákigazolvány nem érkezik meg határidőre, a hallgatónak térítésmentesen ideiglenes diákigazolványt kell kiadni vagy a kiadott ideiglenes diákigazolványt meghosszabbítani.
41. A diákigazolvány igénylés díjait a hallgató a kezelő vagy az egyetem által
rendelkezésére bocsátott postai készpénz átutalási megbízáson vagy az intézmény által biztosított egyéb módon fizeti be. A befizetés tényét az .ideiglenes
diákigazolvány átvételekor köteles igazolni.
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42. Az OM rendeletben szereplő eljárási díj bevétel a diákigazolványok kezelésével kapcsolatos költségek fedezésére fordítható.

IX. fejezet
Vegyes és záró rendelkezések
43. Jelen szabályzatot az Egyetemi Tanács a 2003. november 17-i ülésén megtárgyalta és a 174/2003. sz. határozatával elfogadta.
44. A szabályzat elfogadásával hatályát veszti a Szegedi Tudományegyetem jogelőd intézményeinek minden, a diákigazolványok kezelésével kapcsolatos
szabályzata és rendelkezése.
45. A szabályzat II. fejezet 5. pontjában leírt ügyviteli szabályzatot a HSZI vezetője a jelen szabályzat elfogadása után 30 napon belül köteles megalkotni,
majd jóváhagyásra a rektornak beterjeszteni.
46. A szabályzat az Egyetemi Értesítőben történő közzététele napján lép hatályba.

Dr. Szabó Gábor s. k.
rektor

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZABÁLYZATA A H A L L G A T Ó I
FELÜLBÍRÁLATI KÉRELMEK
B E N Y Ú J T Á S Á N A K ÉS E L B Í R Á L Á S Á N A K
RENDJÉRŐL

Szeged, 2003.

A hallgatói felülbírálati kérelmek benyújtásának és elbírálásának rendjéről

1

A Szegedi Tudományegyetem Tanácsa a Felsőoktatásról szóló többször módosított
1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás a alapján a hallgatói ügyek felülbírálatának eljárási rendjét az alábbiakban
határozza meg:

I. FEJEZET: Általános rendelkezések
Ftv. 34. § (4) A hallgatónak joga van - a tanulmányi követelmények teljesítésére vonatkozó értékelés kivételével - a felsőoktatási intézmény döntése, intézkedése vagy mulasztása (a továbbiakban: döntés) ellen a hallgatói jogviszonyára vonatkozó rendelkezések megsértésére
hivatkozással
felülbírálati kérelemmel élni, az intézményi Szabályzatban meghatározott eljárás keretében.

1. A hallgatónak joga van - a tanulmányi követelmények teljesítésére vonatkozó
értékelés kivételével - az e Szabályzatban foglaltak szerint felülbírálati kérelemmel élni az Egyetem döntése, intézkedés vagy mulasztása ellen a hallgatói jogviszonyára vonatkozó rendelkezések megértésére hivatkozással.
Ftv. 34. § (12)

Az e §-ban foglaltakat a hallgatók szak-, illetve intézményváltoztatási kérelmei tekintetében
is alkalmazni kell. A hallgatók kártérítési és fegyelmi ügyeiben az e §-ban foglaltakat az e
törvény 10-11. fejezetében foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

Ftv. 34. § (14)

E rendelkezések alkalmazásában hallgató jogviszonyra vonatkozó rendellcezések: jogszabályban, valamint a Szabályzatban található olyan rendelkezések, amelyek a hallgatóra jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg.

2. A hallgató a felülbírálati kérelmet a döntés közlésétől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül nyújthatja be a rektorhoz címezve a Rektori Hivatal Hallgatói és Közkapcsolati Igazgatóságára.
3. A kérelemről a Hallgatói Ügyek Felülbírálati Kollégium (a továbbiakban: Kollégium) tagjai közül választott három tagú Hallgatói Ügyek Felülbírálati Bizottsága
dönt a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül.

II. FEJEZET: A Hallgatói Ügyek Felülbirálati Kollégiuma
Ftv. 34. § (5) A hallgató a felsőoktatási intézmény döntése ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomásra
jutástól számított 15 napon belül nyújthatja be a kérelmet. A kérelem tárgyában, a Szabályzatban meghatározott eljárási rend szerint a rektor vagy a főiskolai rektor, illetve a főigazgató által létrehozott bizottság jár el. A bizottság létszámáról, összetételéről a Szabályzat rendelkezik azzal a megkötéssel, hogy a bizottságban a hallgatói önkormányzat képviseletének
mértéke egyharmad, illetve nem állami felsőoktatási intézmények esetén a bizottságban a
fenntartó képviseletét is biztosítani kell.

4. A Hallgatói Ügyek Felülbírálati Kollégium tagjait a dékánok, a kari főigazgatók
javaslata alapján a rektor bízza meg.
5. A Kollégium elnöke: a rektor
A Kollégium tagjai:
a) az oktatási rektorhelyettes,
b) a hallgatói és közkapcsolati rektorhelyettes,
c) a karok l - l oktatója,
d) a karok l - l hallgatója,
e) a Kollégiumi Tanács elnöke,
f) az EHÖK elnöke.
6. A Kollégium póttagjai:
a) a karok l-l oktatója,
b) a karok l - l hallgatója.
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7. A Kollégium oktató tagjának és póttagjának személyére a kar vezetője, a hallgató
tagjának és póttagjának személyére a kari hallgatói önkormányzat elnöke tesz javaslatot.
8. Az oktató tagok és póttagok megbízása 3 évre, a hallgató tagok és póttagok mandátuma 1 évre szól.
9. A tagok mandátuma megszűnik:
a) a megbízás lejártakor,
b) a közalkalmazotti, illetve a hallgatói jogviszony megszűnésekor, továbbá
a hallgatói jogviszony szünetelése esetén,
c) a tag lemondásával.

III. FEJEZET: A Hallgatói Ügyek Felülbírálati Bizottsága
10. A hallgató által benyújtott kérelmek elbírálására a 3 tagú Hallgatói Ügyek
Felülbírálati Bizottsága jogosult. A Bizottságban biztosítani kell, hogy a hallgatói önkormányzat képviseletének mértéke legalább egyharmad legyen.
11. Bizottság tagjai:
a) a kérelem tárgya szerint illetékes oktatási, illetve hallgatói és közkapcsolatok
rektorhelyettese, aki a Bizottság elnöke,
b) a kérelemmel érintett kar oktató tagja (akadályoztatása esetén) póttagja,
c) a kérelemmel érintett kar hallgató tagja (akadályoztatása esetén) póttagja,
d) kollégiumi ügyekben az oktató tag helyett a Kollégiumi Bizottság elnöke.
Ftv. 34. § (6) A bizottság munkájában nem vehet részt az a személy,
a) aki a megtámadott döntést hozta, vagy a döntéshozatalt elmulasztotta, vagy
b) aki az elsőfokú eljárásban a határozathozatalban közreműködött, vagy
c) az a)-b) pontban megjelölt személy Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója,
vagy
d) akitől az ügy tárgyilagos elbírálása nem várható el, aki az ügy eldöntésében érdekelt.

12. A Bizottság munkájában a Kollégium oktatói vagy hallgatói póttagja vesz részt,
ha a Kollégium oktatói vagy hallgatói tagjával szemben az Ftv. 34. § (6) bekezdésben foglalt kizáró ok áll fenn.
13. Amennyiben kizáró ok miatt a póttag sem vehet részt a Bizottság munkájában, a
Kollégium elnöke jelöli ki a Kollégium tagjai közül az adott ügy elbírálásában
részt vevő oktatót vagy hallgatót.
14. A Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen valamennyi tag jelen van, döntéseit
nyílt szavazással, egyszerű többséggel (50% + 1 fo) hozza.

IV. FEJEZET: A felülbírálati kérelem eljárási rendje
Ftv. 34. § (9) A tényállás tisztázására, a határidők számítására, az igazolásra, a határozat alakjára és tartalmára, közlésére az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

15. A Bizottság köteles a határozatokhoz szükséges tényállást tisztázni, melynek
során a hallgatót legalább egyszer meg kell hallgatni. A tárgyalásra a hallgatót
írásban, tértivevényes levélben vagy egyéb, az átvételt hitelt érdemlő módon
igazoló formában kell megidézni.
16. Az idézésben meg kell jelölni a tárgyalás helyét és időpontját. A megidézett figyelmét fel kell hívni arra, hogy a személyi igazolványát hozza magával. Az
érintett hallgatót az idézésben figyelmeztetni kel arra, hogy távolmaradása a
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tárgyalás megtartását, a határozathozatalt nem akadályozza. Az írásbeli értesítéssel azonos hatályú, ha az eljárás során a jelenlévő személyt a Bizottság elnöke más időpontban történő megjelenésre kötelezi, ezt az iratra rájegyzi és a
megidézettel aláíratja. Az érintett hallgató figyelmét fel kell hívni arra, hogy jogában áll jogi tanácsadót igénybe venni. A Bizottság elnökének felkérésére az
Egyetem jogi osztálya a bizottság rendelkezésére áll.
17. A tárgyalást a Bizottság elnöke vezeti. Ügyel a Szabályzat rendelkezéseinek a
megtartására, a tárgyalás rendjének megóvására és gondoskodik arról, hogy az
eljárásban részt vevő személyek jogaikat gyakorolhassák.
18. Ha az érintett hallgató szabályszerű idézés ellenére sem jelenik meg - s magát
előzetesen, elfogadható indokkal nem mentette ki - , a tárgyalás távollétében is
megtartható.
19. A tárgyalás nyilvános - közérdekből vagy az érintett hallgató kérésére - a Bizottság elnöke zárt tárgyalást rendelhet el.
20. A Bizottság a tényállás tisztázása során hivatalból vagy kérelemre bizonyítási
eljárást folytat le, melynek keretében iratokat szerezhet be, tanúkat hallgathat
meg, szakértői véleményt szerezhet be.
A hivatalból ismert és a köztudomású tényeket nem kell bizonyítani.
21. Aki a határnapon nem jelent meg, vagy a határidőt elmulasztotta, a Bizottságnál
igazolási kérelmet terjeszthet elő. Az igazolási kérelmet az elmulasztott határnaptól, illetőleg az elmulasztott határidő utolsó napjától számított 8 napon belül
lehet előterjeszteni. Ha a mulasztás a hallgatónak később jutott tudomására vagy
az akadály később szűnt meg, a határidő a tudomásra jutástól, illetve az akadály
megszűnésétől kezdődik.
22. Az elmulasztott határnaptól, illetőleg az elmulasztott határidő utolsó napjától
számított hat hónapon túl igazolási kérelmet nem lehet előterjeszteni. Amennyiben a Bizottság az igazolási kérelemnek helyt ad, az eljárást folytatja.
23. A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke, a
jegyzőkönyvezető és a bizottság hallgató tagja írja alá.
24. A jegyzőkönyvben foglaltakat a meghallgatott személyekkel ismertetni és velük alá
kell íratni. A meghallgatott személy a jegyzőkönyv kiegészítését vagy helyesbítését
kérheti. Az aláírás esetleges megtagadását és ennek okát a jegyzőkönyvben rögzíteni
kell.

A Határozat
Ftv. 34. § (8) A döntést határozatba kell foglalni és meg kell indokolni. Az eljárás során a határozatban fel
kell hívni a figyelmet a jogorvoslat lehetőségére és az eljárás során a hallgatót legalább egy
ízben személyesen meg kell hallgatni. Ha á hallgató szabályos értesítés ellenére nem jelenik
meg a bizottság ülésén, úgy a személyes meghallgatásától el lehet tekinteni, illetve kérésére lehetővé kell tenni számára, hogy észrevételeit írásban megtehesse.

25. A felülbírálati kérelem elbírálása során a vizsgálat eredményeként a bizottság a
következő másodfokú döntéseket hozhatja:
a) a kérelmet elutasítja,
b) a döntés elmulasztóját döntéshozatalra utasítja,
c) az elsőfokú határozatot megváltoztatja,
d) az elsőfokú határozatot megsemmisíti és az első fokon eljárt szervet, vagy személyt új eljárásra és új határozat hozatalára utasítja.
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26. A határozatnak tartalmaznia kell:
A Rendelkező részben:
a) a Bizottság megnevezését, a hallgató nevét és lakóhelyét, a kar, a szak és az
évfolyam megnevezését, az ügy számát.
b) a Bizottság döntését és a bírósági felülvizsgálat lehetőségéről való tájékoztatást.
Az Indokolási részben:
c) a megállapított tényállást és az annak alapjául elfogadott bizonyítékokat, a
hallgató által felajánlott, de el nem fogadott bizonyítást és a mellőzés indokait; a döntés alapjául szolgáló egyéb körülményeket és azokat a jogszabályokat, egyetemi szabályzatokat, amelyek alapján a Bizottság a határozatát hozta,
d) a határozat hozatalának a helyét és idejét, a Bizottság elnökének a nevét, beosztását és az egyetem bélyegzőlenyomatát.
27. A határozatot kézbesítés útján kell közölni, a jelenlévő hallgatóval azonban kihirdetés útján is lehet közölni, de ebben az esetben is írásba kell a határozatot
foglalni, s azt postai úton tértivevényes levélben vagy egyéb más, az átvételt bizonyító módon kell az érdekelteknek kézbesíteni.
28. Az ügyben másodfokon hozott határozat a közléssel válik jogerőssé. A jogerős
határozat végrehajtható, kivéve, ha a hallgató annak bírósági felülvizsgálatát kéri.
29. A hallgató a Bizottság határozata ellen jogszabálysértésre, illetve hallgatói jogviszonyra vonatkozó rendelkezések megsértésére hivatkozással annak közlésétől
számított 30 napon belül a Csongrád Megyei Bírósághoz 3 példányban benyújtott keresettel élhet.
30. A keresetlevél benyújtásáról a hallgatónak a Bizottság elnökét a keresetlevél egy
példányának megküldésével értesítenie kell.
31. A bíróság az ügyet soron kívül bírálja el, amelynek során a bizottság döntését
megváltoztathatja.

V. FEJEZET: Záró rendelkezések
32. A jelen Szabályzatot az Egyetemi Tanács a 2003. december 1-jei ülésén megtárgyalta és a 178/2003. sz. határozatával elfogadta, rendelkezéseit a folyamatban
lévő ügyekben is alkalmazni kell.
33. A Szabályzat részeit képezi azoknak az Egyetemi Szabályzatoknak, amelyek a hallgatórajogokat és kötelezettségeket állapítanak meg.
Dr. Szabó Gábor s. k.
rektor
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A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Tanácsa az Egyetem tudományos, oktatási, és egyéb pályázati tevékenységének megerősítése, egységesítése, a teljes körű átláthatóság és a karok közötti együttműködés céljából, a
vonatkozó jogszabályok - különös tekintettel a személyes adatok védelméről és
közérdekű adatok nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXIII. tv. valamint az Egyetemi Adatvédelmi Szabályzatban előírtak figyelembevételével az alábbi Szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) alkotja.
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I.

Altalános rendelkezések
1. A Szabályzat hatálya kiterjed:
a) az Egyetem és a Magyar Tudományos Akadémia Egyetemen működő kutatócsoportjainak (MTA-SZTE Kutatócsoport) valamennyi oktatójára, kutatójára, aki oktatói/kutatói minőségében (azaz az Egyetem és/vagy az MTASZTE Kutatócsoport nevét és saját oktatói/kutatói pozícióját felhasználva)
pályázati tevékenységet folytat;
b) a kari és a központi egységek/hivatalok pályázati tevékenységben résztvevő
dolgozóira;
c) a fentiek által benyújtott, illetve elnyert oktatási, tudományos és egyéb pályázatokra, valamint az ezekhez tartozó támogatási (finanszírozási, eszköznyújtási stb.) szerződésekre.
2. Pályázati tevékenység:
Minden olyan tevékenység, amely során az egyetemi polgár pályázati felhívás-

ra, mint nem egyetemi forrásból és nem az egyetem Vállalkozói Szabályzatának hatálya alá tartozó szerződésből származó külső forrásokra pályázati anyagot állít össze és nyújt be, pályázati konzorciumot szervez, vagy kifejezi szándékát pályázatban való részvételre (pl. szándéklevéllel), a pályázatban foglaltakról szerződést köt, a megfogalmazott programot teljesíti, valamint a pályázat
lezárásakor beszámolási kötelezettségének tesz eleget, akár főpályázóként akár
konzorciumi tagként.
3. Az Egyetem szerepe:
Az Egyetem funkcionális és igazgatási egységeinek az Egyetemen folytatott
pályázati tevékenységet minden lehetséges és az adott körülmények között elvárható eszközzel elő kell segítenie.

II.
A Projektszervezési

és K+F Iroda

1. Az egyetemi pályázati tevékenység elősegítésének érdekében a Rektori Hivatal
keretei között Projektszervezési és K+F Iroda (továbbiakban Projektiroda)
működik. A Projektiroda a következő feladatokat látja el:
a) az egyetemre érkező, az egyetemi érdekeket érintő pályázati felhívások haladéktalan közzététele a kari vezetőknek, az érintett egységvezetőknek és a
tudományosan minősített oktatók/kutatók számára elektronikus postán,
egyetemi hirdetőtáblán;
b) a pályázati felhívások figyelése, azok a. pont szerinti közzététele;
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c) a központilag továbbítandó pályázatok esetében a pályázati szándék regisztrálása, az érintettek közötti egyeztetés megszervezése, a pályázatok
összegyűjtése és továbbítása;
d) intézményi szintű nyilatkozatok, igazolások és aláírási címpéldányok biztosítása a pályázó számára;
e) az egyetemre vonatkozó azonosító adatoknak a pályázó számára történő
rendelkezésre bocsátása;
f) pályázati tanácsadás;
g) a szükséges adatszolgáltatás, a megfelelő szintű ellenjegyzés birtokában a
hiánytalanul összeállított pályázat cégszerű aláíratása, pályázó részére történő visszaadás;
h) intézményi szintű nyilvántartás vezetése az Egyetem pályázati tevékenységéről (Elektronikus Projektnyilvántartó Rendszer, a továbbiakban EPER), az
EPER karbantartása, felhasználói segítségnyújtás, jogosultságok adminisztrálása;
i) adott pályázati forrásnál az Egyetem számára korlátozott számú beadható
pályázat esetén érdekegyeztetés és koordináció;
j) a rektor és/vagy a tudományos rektorhelyettes által jóváhagyott, a Gazdasági és Műszaki Főigazgatósággal egyeztetett intézményi szintű projektek generálása és a kapcsolódó pályázati tevékenység végrehajtása;
k) összegyetemi érdekű pályázatok esetén, ha a rektor és/vagy a tudományos
rektorhelyettes azt jóváhagyja, a Projektiroda saját hatáskörében pályázati
lebonyolítást vállalhat, amely magában foglalhatja felkérés alapján a pályázatok elkészítését, elnyert pályázatok megvalósítását, valamint az Egyetem
szervezeti egységei által, vagy az egyetem érdekében benyújtott és elnyert
pályázati projektek és programok menedzselését. A Projektirodánál ilyen
esetben felmerülő pótlólagos költségek fedezése történhet az érintett projektek (pályázatok) költségvetéséből.
2. A pályázatokkal kapcsolatos, de a fentiek közé nem sorolt feladatok a pályázót
terhelik.

III.
Elektronikus projektnyilvántartó rendszer (EPER)
1. Az Egyetem a pályázati tevékenység teljes körű átláthatóságának érdekében
elektronikus projektnyilvántartó rendszert működtet (EPER). Az EPER valamennyi pályázati tevékenységet folytató számára hozzáférhető kell legyen a
szellemi tulajdonra és kapcsolatos jogokra, valamint a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok betartásával.
2. Az EPER a benyújtott és nyertes (szerződést kötött) pályázatokról a 1. sz. mellékletben meghatározott adatokat tartja nyilván.

IV.
A pályázatok benyújtásának és eljárásrend általános szabályai
1. Az Egyetem dolgozóinak joga - a vonatkozó jogszabályok, a jelen és más
egyetemi szabályzatok keretei között - oktatási, kutatási és egyéb szakmai pályázatokon (a továbbiakban együtt: pályázat) részt venni, ha a következő feltételeknek eleget tesznek: (i) a pályázati témát a pályázatban konkrétan résztvevő
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és a teljesítésért felelősséget vállaló szervezeti egység(ek) (pl.: tanszék, intézet,
kar) jóváhagyta(ák), (ii) a pályázatban lévő önrész fedezete a tanszék/intézet,
kar, egyetem által biztosított és az önrész igazolt a biztosító szervezeti egységek) vezető(i) által nyilatkozatban vagy ellenjegyzéssel, (iii) eleget tesznek
adatszolgáltatási kötelezettségüknek az EPER-en keresztül.
A pályázati anyagot egyetemi szinten cégszerűen a rektor illetve megbízottja
jogosult befogadni, melyhez a gazdasági főigazgató ellenjegyzése is szükséges.
Az adatszolgáltatás ellenőrzésének érdekében a pályázatot a rektorral illetve
megbízottjával akkor is ellen kell jegyeztetni, ha ezt a pályázat kiírója nem követeli meg.
A hiánytalan, és határidőn belül történő adatszolgáltatás a pályázat egyetemi
szintű befogadásának feltétele. Az adatszolgáltatás a pályázó kötelezettsége és
felelőssége. Az adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése a pályázat egyetemi szintű befogadásának megtagadását vonja maga után.
Az Egyetem illetve szervezeti egységei által benyújtandó pályázatokat - kivéve
a Külügyi Osztály hatáskörébe tartozó pályázatokat - egyetemi szintű befogadásra - a Projektirodán keresztül lehet benyújtani.
A pályázatokat teljes terjedelemben, mellékletekkel ellátva a pályázati kiírásban szereplő eredeti példányszámban, valamint a szükséges ellenjegyzéssel
kell a Projektirodához eljuttatni.
A pályázatokat legkésőbb a pályázat kiírójához történő benyújtási határidőt
megelőző 3. munkanapon, a központilag továbbítandó pályázatok esetében pedig a rektor, illetve megbízottja által megállapított határidőig kell a Projektirodára eljuttatni.
A Projektiroda a pályázat a szükséges ellenjegyzések, és adatszolgáltatás után
biztosítja, hogy a pályázó a befogadott pályázatát a Projektirodán történő leadást követő második munkanapon az Irodán átvehesse.
Amennyiben a pályáztató rangsorolást, vagy minősítést kér, első szinten azt a
kar végzi el.

V.
Intézményi szinten korlátozott számú pályázat beadásának szabályai
1. Ha adott pályázati forrásnál a beadható pályázatok száma az Egyetem számára
korlátozott, az egyetemi szintű érdekegyeztetés és koordináció érdekében a pályázónak a Projektiroda a beadási határidő előtt 14 munkanappal értesítenie
kell.
2. A kiírásban meghatározott korlátot meghaladó pályázati szándék esetén legkésőbb a beadási határidőt megelőző 14. munkanapra a Projektiroda érdekegyeztető megbeszélést szervez az érdekelt felek képviselőinek részvételével. Az
Egyetem érdekeinek képviseletét a tudományos rektorhelyettes vagy megbízottja látja el.
3. A kiírásban meghatározott korlátot meghaladó pályázati szándék esetén azon
pályázatokat, amelyek beadási szándékát a Projektirodán határidőre nem jelezték az Egyetem nem fogadja be.
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VI.
A nyertes pályázatok megvalósításáról szóló szerződések egyetemi
szintű befogadása
1. A nyertes pályázatok megvalósításáról szóló szerződéseket egyetemi szintű
befogadtatásra (cégszerű aláíratásra) a Projektirodán keresztül lehet benyújtani.
2. A szerződéseket teljes terjedelemben, mellékletekkel ellátva a pályázat kiírója
vagy az általa megjelölt más szerv által meghatározott eredeti plusz egy másolati példányban kell a Projektirodához eljuttatni, a pályázat kiírója vagy az általa megjelölt más szerv által által meghatározott visszaküldési határidőt megelőző harmadik munkanapon.
3. A Projektiroda gondoskodik a szerződések cégszerű aláíratásáról és biztosítja,
hogy a pályázó a szerződéséhez a leadást követő második munkanapon hozzájusson.

VII.
A pályázatok lebonyolítása
1. A pályázatok megvalósítása a témavezetők, pályázók és a felelősséget vállaló
egységek, karok, illetve az egyetem kötelezettsége.
2. A nyertes pályázatok pénzügyi lebonyolítása és elszámolása a Szegedi Tudományegyetem Gazdálkodási Szabályzata alapján történik.
3. A pályázó feladata, hogy a pályázat megvalósításának befejezésekor a pályázattal kapcsolatos adatokat az EPER-ben aktualizálja.
4. Nyertes, szerződéssel rendelkező projektek esetén eredménytelen (meghiúsult)
vagy részlegesen eredményes teljesítés esetében a pályázónak az okokról szóló
összefoglalót a Projektirodának be kell nyújtania. Az összefoglalónak ki kell
térni az esetleges visszafizetési kötelezettség teljesítésre is.
5. A pályázónak az EPER adatait érintő szerződésmódosításokat az EPER-ben
minden esetben aktualizálnia kell.

VIII.
Záró rendelkezések
1. A jelen Szabályzat az Egyetemi Értesítőben való közzététele napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő pályázatok még el nem indított cselekményeire is alkalmazni kell.
2. A Szabályzatot a Szegedi Tudományegyetem Tanácsa a 2003. december 1.
napján 180/2003. számú határozatával elfogadta.

Dr. Szabó Gábor s. k.
rektor
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1. sz. melléklet
Az Elektronikus Projektnyilvántartó Rendszer (EPER) által nyilvántartott adatok:
a) a projektvezető személyi adatai:
-név,
- tanszék, intézet, kutatóhely;
b) a pályázat kiírójának adatai:
- a pályáztató megnevezése,
- a pályázat típusa;
c) a pályázat adatai:
- cím magyarul,
- cím angolul,
- kivonat magyarul,
- kivonat angolul,*
- a pályázott összeg,
- vállalt sajátforrás szervezeti egységenkénti megoszlásban,
- projekt kezdete, vége és részjelentések időpontjai;
d) a pályázat megvalósításában résztvevő partnerek adatai:
- intézmény(ek) neve,
- tanszék(ek),
- témafelelős(ök) neve;
e) a megpályázott projekt nyert-e;
f) nyertes projekt esetén a projekt témaszáma és az aktualizált szerződéses
összegek.
A EPER-be történt adatbevitelt a pályázat egyetemi szintű befogadásához, nyertes
projekt esetén a szerződés cégszerű aláíratásához a rendszer vonalkóddal ellátott
nyugtával igazolja vissza, amit az aláíratáskor mellékelni kell.

* opcionális
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JOGSZABÁLYI EMLÉKEZTETŐ
1993. évi LXXX. törvény a Felsőoktatásról:

10. fejezet: A hallgatók fegyelmi felelőssége
38. §
1. Ha a hallgató a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi vétség miatt fegyelmi
büntetésben részesíthető.
2. Nem tekinthető fegyelmi vétségnek az olyan kötelességszegés, amelyhez a tanulmányi és vizsgaszabályzat fűz hátrányos következményeket.

39. §
1. A hallgató fegyelmi határozatban a következő fegyelmi büntetésben részesíthető:
a) megrovás;
b) a felsőoktatási intézmény fegyelmi szabályzatában meghatározottan, kedvezmények és juttatások csökkenése, illetőleg megvonása;
c) meghatározott időre eltiltás a tanulmányok folytatásától;
d) kizárás a felsőoktatási intézményből.
2. Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott büntetés időtartama az öt hónapot nem haladhatja
meg; a c) pontjában meghatározott eltiltás időtartama legfeljebb négy félévnek megfelelő oktatási időszak lehet. Fegyelmi büntetésként a szociális támogatást megvonni nem lehet.
3. Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha a felsőoktatási intézménynek a fegyelmi vétségről való
tudomásszerzése óta egy hónap, illetőleg a vétség elkövetése óta egy év már eltelt.
40. §
1. Fegyelmi eljárást az intézmény vezetője vagy a fegyelmi szabályzatban meghatározott más
személy rendelhet el.
2. Állami felsőoktatási intézményben a fegyelmi jogkört első fokon a felsőoktatási intézmény
fegyelmi bizottsága, másodfokon a felsőoktatási intézmény vezetője vagy másodfokú fegyelmi
bizottság gyakorolja.
41. §
1. Ha a fegyelmi eljárás alá vont személy ellen ugyanabban az ügyben büntetőeljárás folyik, annak
jogerős befejezéséig a fegyelmi eljárást fel kell függeszteni, kivéve, ha a tényállás egyébként is
tisztázható.
2. A fegyelmi eljárást - az (1) bekezdésben foglaltak kivételével - egy hónapon belül be kell fejezni.
42. §
A 39. § (1) bekezdésének c) és d) pontjaiban meghatározott fegyelmi büntetések tekintetében hozottjogerős határozatok a bíróság előtt megtámadhatók.
43. §
1. A fegyelmi eljárás részletes szabályait, ideértve a mentesülés eseteit és a mentesítési eljárást, az
intézményi fegyelmi bizottság megalakítását, a tárgyalás és a bizonyítás szabályait, a védelem
biztosításának, továbbá a fegyelmi tárgyalás nyilvánosságának kérdéseit, a felsőoktatási intézmény Szabályzatban állapítja meg.
2. A fegyelmi bizottságban a hallgatói önkormányzat szavazati jogú képviseletének mértéke legalább egyharmad.
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A Szegedi Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Hallgatói Fegyelmi
Szabályzata (a továbbiakban HFSz) a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Ftv) alapján, annak 10. fejezete kiegészítésével készült.
Személyi hatály
A HFSz hatálya kiterjed az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló valamennyi
magyar és - ha jogszabály vagy nemzetközi megállapodás ettől eltérően nem rendelkezik - külföldi állampolgár hallgatóra, amíg hallgatói jogviszonya meg nem
szűnik.

Általános rendelkezések
1-8
(1) Ha a hallgató a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi vétség
miatt fegyelmi büntetésben részesíthető.
(2) Nem tekinthető fegyelmi vétségnek az olyan kötelességszegés, amelyhez az
Egyetem bármely karának Tanulmányi és Vizsgaszabályzata fűz hátrányos
következményeket.

Fegyelmi büntetések és intézkedések
2-§
(1) A hallgató fegyelmi határozatban a következő fegyelmi büntetésben részesíthető:
a) megrovás;
b) meghatározott kedvezmények és juttatások csökkentése, illetőleg megvonása;
c) meghatározott időre eltiltás a tanulmányok folytatásától;
d) kizárás az SZTE-ről.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott büntetés időtartama az öt hónapot
nem haladhatja meg; a c) pontjában meghatározott eltiltás időtartama legfeljebb két félévnek megfelelő oktatási időszak lehet.
(3) Fegyelmi büntetésként szociális támogatást megvonni nem lehet. Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott büntetés a b) pontban meghatározott büntetéssel együtt is alkalmazható.
(4) Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha az eljárásindítás jogosítottjának a fegyelmi vétségről való tudomásszerzése óta egy hónap, illetőleg a vétség elkövetése óta egy év már eltelt (a cselekmény elévült).
(5) Ha a hallgató ellen büntetőeljárás indult, akkor a (4) bekezdésben meghatározott határidőket a büntetőeljárásjogerős befejezésétől kell számítani.
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3-§
(1) A fegyelmi büntetés célja a nevelés és a megelőzés. A fegyelmi büntetést úgy
kell kiszabni, hogy igazodjék a cselekmény súlyához, a hallgató vétkességének
fokához, valamint az enyhítő és súlyosbító körülményekhez.

4.8
(1) Fegyelmi büntetés kiszabása helyett - az eljárás megszüntetése mellett - figyelmeztetés alkalmazható, ha az elkövetett fegyelmi vétség az eset összes körülményeire - különösen a hallgató személyére, cselekménye indítékára és az
elkövetés módjára - tekintettel olyan súlyú, hogy a legenyhébb fegyelmi büntetés kiszabása is szükségtelen, és a figyelmeztetéstől is kellő nevelő hatás
várható.
(2) A figyelmeztetéssel az eljáró fegyelmi szerv rosszallását fejezi ki, és a hallgató
figyelmét felhívja magatartásának helytelenségére, továbbá arra, hogy a jövőben tartózkodjék minden olyan cselekménytől, amely újabb fegyelmi eljárásra
adhat alapot.
(3) A figyelmeztetés ellen jogorvoslattal lehet élni.
5.§
(1) Fegyelmi büntetés kiszabása mellett el lehet rendelni a jogerős fegyelmi határozatnak meghatározott körben (évfolyam, tanulócsoport stb.) való ismertetését, ha az elkövetett fegyelmi vétség súlyára és jellegére, valamint a hallgató
személyiségére tekintettel alaposan lehet következtetni arra, hogy a nyilvános
ismertetés fokozott nevelő és visszatartó hatást vált ki.
(2) A közzététel (ismertetés) során csupán a hallgatói minőséggel összefüggő
személyes adatok (név, tagozat, évfolyam, csoport, szakpár) kaphatnak nyilvánosságot.

A fegyelmi eljárás
6.§
(1) Fegyelmi eljárást az Egyetem rektora vagy a Kar dékánja rendelhet el.
(2) A fegyelmi jogkört első fokon a Hallgatói Fegyelmi Testületből (HFT) kijelölt
Fegyelmi Bizottság (FB), másodfokon a Hallgatói Ügyek Felülbírálati Kollégium gyakorolja.
7-8
(1)Nem vehet részt a fegyelmi jogkör gyakorlásában (kizárás) a HFT és az FB
olyan tagja, akitől az ügy elfogulatlan megítélése nem várható el.
(2) A fegyelmi jogkör gyakorlásából való kizárásra vonatkozó rendelkezést a
jegyzőkönyvvezetőre is alkalmazni kell.
(3) A kizárás kérdésében az Egyetem rektora határoz.
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8.§
(1) Az Egyetem karonként egy oktatóból, valamint karonként egy hallgatóból álló
Hallgatói Fegyelmi Testületet alakít. A testület oktató tagjait, elnökét és elnökhelyettesét a rektor bízza meg. Hallgató tagjait az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat delegálja, és a rektor erősíti meg megbízással.
(2) A fegyelmi ügyben az elnökből és két tagból álló Fegyelmi Bizottság jár el. A
Fegyelmi Bizottság elnökét és tagjait a Hallgatói Fegyelmi Testület elnöke jelöli ki a Hallgatói Fegyelmi Testület tagjai közül úgy, hogy a hallgatói önkormányzat szavazati jogú képviseletének mértéke legalább egyharmad legyen.

9-§
(1) A fegyelmi eljárás lefolytatásában az a felsőoktatási intézmény illetékes, melylyel az eljárás alá vont hallgató hallgatói jogviszonyban áll.
(2) Ha a hallgató több felsőoktatási intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban, akkor az anyaintézmény (mely intézménnyel a hallgatónak először létesült hallgatói jogviszonya) jogosult a fegyelmi eljárás lefolytatására. Ilyen esetben az
eljáró intézmény fegyelmi bizottsága az eljárás megindulásáról, majd a jogerős
fegyelmi határozatról a másik intézményt értesíti.
10. §
(1) A fegyelmi eljárás bejelentésre vagy hivatalos tudomásszerzés alapján indul.
(2) A fegyelmi eljárást a rektor vagy a Kar dékánja az eljárás alá vont hallgató
egyidejű értesítése mellett rendeli el. A fegyelmi eljárást elrendelő intézkedés
tartalmazza a fegyelmi eljárás alá vont hallgató nevét, lakcímét, tagozat, évfolyam megjelölését, szak(pár)ját, valamint az eljárás alapjául szolgáló cselekmény rövid leírását.
(3) A fegyelmi eljárást az elkövetésről való tudomásszerzéstől számított tizenöt
napon belül kell elrendelni, és a Fegyelmi Bizottságnak a saját eljárását egy
hónapon belül be kell fejezni.
11. §
(1) Ha a fegyelmi eljárás során bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja merül fel, a rektor feljelentést tesz.
(2) Ha a fegyelmi eljárás alá vont személy ellen ugyanabban az ügyben büntetőeljárás van folyamatban, annak jogerős befejezéséig a fegyelmi eljárást fel kell
függeszteni, kivéve, ha a tényállás egyébként is tisztázható. A fegyelmi eljárás
felfüggesztése az elévülést megszakítja.
(3) Az eljárás alá vont hallgatót az Egyetem látogatásától a fegyelmi eljárás tartamára a fegyelmi eljárás megindítója tilthatja el.
(4) Az Egyetem látogatásától való eltiltás esetén a hallgató a jogerős határozat
meghozataláig az előadásokat és más foglalkozásokat nem látogathatja és
vizsgát sem tehet.
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12. §
(1) A tárgyalásra az eljárás alá vont hallgatót írásban, a tanút és a szakértőt írásban
vagy szóban (közvetlenül vagy telefonon) kell megidézni. Az idézésben meg
kell jelölni a fegyelmi eljárás alá vont hallgató nevét, a fegyelmi tárgyalás helyét, idejét és tárgyát, valamint azt, hogy a címzettet milyen minőségben idézik. A megidézett figyelmét fel kell hívni arra, hogy a személyi igazolványát
hozza magával. A szóban történő idézés megtörténtét az ügy irataiban fel kell
jegyezni.
(2) A fegyelmi eljárás alá vont hallgatót az idézésben figyelmeztetni kell arra,
hogy jogában áll védekezését írásban benyújtani, továbbá utalni kell a védő
választásának lehetőségére, valamint arra, hogy távolmaradása a tárgyalás
megtartását; a határozathozatalt nem akadályozza.
(3) Az eljárás alá vont személy kérésére az eljárásban védő (hallgató, oktató vagy
más jogi képviselő) is részt vehet. A védő jogai:
a) betekinthet az ügy irataiba;
b) indítványokat terjeszthet elő;
c) a tanúkhoz, szakértőkhöz kérdéseket intézhet.
(4) A Fegyelmi Bizottság elnökének felkérésére az Egyetem jogi tanácsadója a
bizottság rendelkezésére áll.
13. §
(1) A fegyelmi tárgyalást a Fegyelmi Bizottság elnöke vezeti. Ügyel e szabályzat
rendelkezéseinek megtartására, a tárgyalás rendjének megóvására és gondoskodik arról, hogy az eljárásban részt vevő személyek jogaikat gyakorolhassák.
(2) Ha a fegyelmi eljárás alá vont hallgató szabályszerű idézése ellenére nem jelent meg - s magát előzetesen, elfogadható indokkal nem mentette ki - , a fegyelmi tárgyalás távollétében is megtartható.
(3) A fegyelmi tárgyalás nyilvános - közérdekből, vagy az eljárás alá vont hallgató érdekében - , a Fegyelmi Bizottság a hallgatóságot a tárgyalásról vagy annak egy részéről kizárhatja.
14. §
(1) Ha az eljárás alá vont hallgató a fegyelmi vétség elkövetését a tárgyaláson beismeri, és a beismeréshez nem fér kétség, a további bizonyítást mellőzni lehet.
(2) Ha további bizonyítás válik szükségessé, a Fegyelmi Bizottság meghallgatja a
tanúkat és szükség esetén a szakértőt.
(3) A tanútól meg kell kérdezni, hogy az ügyben érdekelt vagy elfogult-e, figyelmeztetni kell az igazmondás kötelezettségére és a hamis tanúzás büntetőjogi
következményeire.
(4) A fegyelmi eljárás alá vont hallgató meghallgatása alatt az ugyanazon fegyelmi eljárás alá vont - még meg nem hallgatott - más hallgatók, valamint a tanúk nem lehetnek jelen.
Ha a tanú vallomása a fegyelmi eljárás alá vont hallgató védekezésével vagy
más tanúk vallomásával ellentétes, ennek tisztázását - szükség esetén - szembesítéssel kell megkísérelni.
(5) A szembesítés eredményét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
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15. §
(1) A fegyelmi tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a Fegyelmi Bizottság elnöke, a jegyzőkönyvvezető és a bizottság egy hallgató tagja írja alá.
(2) A jegyzőkönyvben foglaltak megfelelő részét a meghallgatott személyekkel
ismertetni kell és velük alá kell íratni. A meghallgatott személy a jegyzőkönyv
kiegészítését vagy helyesbítését kérheti. Az aláírás esetleges megtagadását, és
ennek okát a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
(3) A jegyzőkönyvet a fegyelmi iratokhoz kell csatolni.
16. §
(1) A Fegyelmi Bizottság a határozatát a bizonyítási eljárás lefolytatása után, zárt
ülésen, szavazással hozza meg. A zárt ülésen csak a fegyelmi bizottság elnöke
és tagjai, valamint a jegyzőkönyvvezető lehetnek jelen.
(2) A határozat fegyelmi büntetést kiszabó vagy a fegyelmi eljárást megszüntető
határozat lehet.
(3) A Fegyelmi Bizottság a határozatot kizárólag a fegyelmi tárgyaláson közvetlenül megvizsgált bizonyítékokra alapozhatja. Kétséget kizáróan nem bizonyított tényt a fegyelmi eljárás alá vont hallgató terhére értékelni nem lehet.
(4) A határozat bevezető részében meg kell jelölni azt, hogy mely felsőoktatási
intézmény hozta, továbbá annak a hallgatónak a nevét, aki ellen a fegyelmi eljárást elrendelték, valamint a fegyelmi tárgyalás helyét, idejét, tárgyát és azt,
hogy a tárgyalás nyilvános volt-e.
17. §
(1) Büntetést kiszabó határozatot kell hozni, ha a Fegyelmi Bizottság megállapítja,
hogy az eljárás alá vont hallgató fegyelmi vétséget követett el, és ezért vele
szemben fegyelmi büntetés kiszabását látja szükségesnek.
(2) A büntetést kiszabó határozat rendelkező részének tartalmaznia kell:
a) a fegyelmi felelősségre vont hallgató nevét és egyéb személyi adatait (személyi igazolványának számát, lakcímét, évfolyamát, szakát, tagozatát);
b)az elkövetett fegyelmi vétség megnevezését;
c) az alkalmazott fegyelmi büntetést és az ezzel kapcsolatos egyéb rendelkezéseket (pl. határozat nyilvános kihirdetésének elrendelését, meghatározva a
módot, a helyet és az időpontot, illetve tartamot);
d)utalást a fellebbezés lehetőségére és bejelentésének nyolc napos határidejére. Nem kell utalni a fellebbezési lehetőségre, ha a jogosultak a fellebbezésről lemondtak.
(3) A büntetést kiszabó határozat indokolásának tömören tartalmaznia kell:
a) a megállapított tényállást;
b)a bizonyítékok megjelölését és értékelését;
c) annak kifejtését, hogy az elkövetett cselekmény milyen vétséget valósít
meg, és annak elkövetésében a hallgató mennyiben vétkes;
d)a büntetés kiszabásánál figyelembe vett enyhítő és súlyosbító körülményeket;
e) hivatkozást azokra a rendelkezésekre, amelyek a fegyelmi büntetés alapjául
szolgáltak.
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18. §
(1) A Fegyelmi Bizottság megszüntető határozatot hoz, ha
a) az elkövetett cselekmény nem fegyelmi vétség vagy azt nem az eljárás alá
vont hallgató követte el;
b) a fegyelmi vétség elkövetése nem bizonyítható;
c) nem állapítható meg a hallgató vétkessége;
d) a fegyelmi vétség elévült;
e) az eljárás alapjául szolgáló cselekményt fegyelmi úton már jogerősen elbírálták;
f) a fegyelmi bizottság a hallgatóval szemben büntetés helyett figyelmeztetést
alkalmaz.
(2) A megszüntető határozat rendelkező részének tartalmaznia kell:
a) a fegyelmi eljárás alá vont hallgató nevét és egyéb személyi adatait;
b) a fegyelmi vétség megjelölését, amely miatt a fegyelmi eljárást elrendelték,
c) a fegyelmi eljárás megszüntetésének kimondását;
d) a megszüntetés okának megjelölését;
e) utalást - erre irányuló döntés esetén - a figyelmeztetés alkalmazására;
f) utalást a fellebbezés benyújtásának lehetőségére és a benyújtás nyolc napos
határidejére. Nem kell utalni a fellebbezés lehetőségére, ha a jogosultak a
fellebbezésről lemondtak.
(3) A megszüntető határozat indoklásában röviden elő kell adni a megállapított
tényeket és bizonyítékokat, ki kell térni azokra az okokra, amelyek a Fegyelmi
Bizottságot az eljárás megszüntetésére indították, ennek során hivatkozni kell
az (1) bekezdésnek arra a pontjára, amelyen a fegyelmi eljárás megszüntetése
alapul.

19. §
(1) Az eljáró Fegyelmi Bizottság elnöke a zárt ülésen meghozott fegyelmi határozatot kihirdeti.
(2) A kihirdetés során fel kell olvasni a határozat - zárt ülésen írásba foglalt rendelkező részét és ismertetni kell a határozat indoklásának lényegét.
(3) A határozat kihirdetése után a Fegyelmi Bizottság elnöke felhívja a fellebbezésrejogosultak figyelmét a jogorvoslat lehetőségére.
(4) A fegyelmi határozatot az érintett távollévőkkel kézbesítéssel kell közölni.
(5) Az írásba foglalt határozatot és megfelelő számú másolati példányát az eljáró
Fegyelmi Bizottság elnöke írja alá.
(6) A határozatot az eljárás alá vont hallgatónak és a védőnek akkor is kézbesíteni
kell, ha a határozatot velük kihirdetés útján közölték.
(7) A Fegyelmi Bizottság a kihirdetett határozatát nem változtathatja meg. Ha
azonban a Fegyelmi Bizottság megállapítja, hogy a felettes szerv vagy a bíróság által még el nem bírált határozata jogszabályt sért, vagy ellentétes a HFSz
rendelkezéseivel, a határozatot módosíthatja, illetve visszavonhatja. A határozat érdemi részével össze nem függő hibákat (név, szám-, számítási hiba vagy
más elírás) egyébként is, saját hatáskörében eljárva kijavíthatja. Az érdekelteket mindkét esetben értesíteni köteles.
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20. §
(1) Az elsőfokú határozat ellen a fegyelmi eljárás alá vont hallgató felülbírálati kérelemmel élhet, a rektorhoz címezve a Rektori Hivatal Hallgatói és
Közkapcsolati Igazgatóságára.
(2) A hallgató a kérelmet a határozat közlésétől számított 15 napon belül
nyújthatja be. A kérelemnek a határozatban foglalt rendelkezések végrehajtására halasztó hatálya van.
(3) A kérelem elbírálása az egyetem hallgatói felülbírálati kérelmek benyújtásának és elbírálásának rendjéről szóló szabályzatában meghatározott eljárási rend szerint történik.
21. §
(1) A határozatot csak jogerőre emelkedése után lehet végrehajtani.
(2) A fegyelmi határozat azon a napon emelkedik jogerőre, amelyen
a) a fellebbezésre jogosultak úgy nyilatkoztak, hogy nem kívánnak fellebbezni,
illetőleg a fellebbezést visszavonták;
b)a fellebbezési határidő fellebbezés bejelentése nélkül telt el.
(3) Ha a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlója az elsőfokú határozatot helybenhagyta vagy megváltoztatta, illetőleg a fellebbezést elutasította, a fegyelmi határozat e napon emelkedik jogerőre.
(4) A jogerőre emelkedett határozatra záradékul rá kell vezetni, hogy a határozat
jogerős és végrehajtható, valamint azt, hogy mely napon emelkedett jogerőre.
(5) A jogerős határozatot nyilvántartásba kell venni, a határozat egy másolatát a
hallgató személyi iratgyűjtőjében kell elhelyezni.
(6) A 2. §. c) és d) pontjában meghatározott büntetés kiszabása esetén a határozat
jogerőre emelkedésével egyidejűleg a határozat rendelkező részét a Tanulmányi Osztály bejegyzi a hallgató leckekönyvébe.
22. §
(1) Ha a Fegyelmi Bizottság határozata első fokon jogerőre emelkedik, a határozatot a bizottság megküldi a rektornak.
(2) A Fegyelmi Bizottság a jogerős határozat megküldésével értesíti
a) az Egyetem főtitkárát;
b) a hallgatói ügyekért felelős rektorhelyettest;
c) a fegyelmi büntetés végrehajtására jogosult szervet;
d)az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökét.
(3) A nappali tagozatos hallgató ellen hozott jogerős, büntetést megállapító határozatról értesíteni kell
a) a hallgatói jogviszony szünetelését vagy megszűnését eredményező határozat esetén a hallgató szüleit (eltartóját, gondozóját);
b)ha a hallgató az egyetemen kívüli juttatásban részesül, akkor lehetőség szerint a támogató szervet;
c) szükség esetén a kollégium igazgatóját.
(4) Ha a hallgató munkaviszonyban áll, a hallgatói jogviszony szünetelését, vagy
megszűnését érintő határozat esetében értesíteni kell a munkáltatót is.
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A fegyelmi büntetés hatálya, mentesülés a fegyelmi
büntetés alól
23. §
(1) A fegyelmi büntetéssel sújtott hallgató a büntetés hatályának tartama alatt köteles az általa elkövetett kötelezettségszegésről számot adni, s a kötelezettségszegés ténye a személyével kapcsolatos mérlegelési alapú döntések során figyelembe vehető.
(2) A hallgató a fegyelmi büntetéshez fűződő hátrányos következmények alól kérelem és erre vonatkozó határozat nélkül - mentesül:
a) a 2. §. (1) bekezdésének a) pontjában foglalt fegyelmi büntetés esetén a határozatjogerőre emelkedésétől számított egy hónap elteltével;
b)a 2. §. (1) bekezdésének b) pontjában foglalt fegyelmi büntetés esetén a határozatban kiszabott büntetés időtartamának lejártával;
c) a 2. §. (1) bekezdésének c) pontjában foglalt fegyelmi büntetés esetén az eltiltás lejártával.
(3) Mentesülés esetén a fegyelmi határozatot a nyilvántartásból törölni kell. A törlés
úgy történik, hogy az iratgyűjtőben elhelyezett határozatra az elsőfokú fegyelmi
szerv intézkedése alapján rájegyzik a mentesülés tényét. Az a)-c) pontokban
megjelölt büntetések hatályának lejárta egyúttal a mentesülést jelenti.

Új eljárás elrendelése
24. §
(1) Ha a jogerős határozat a 2. §. (1) bekezdésének a)-d) pontjában meghatározott
fegyelmi büntetésről rendelkezik, a hallgató (volt hallgató) felülvizsgálat elrendelése iránti kérelmet terjeszthet elő a fegyelmi határozat jogerőre emelkedésétől számított 90 napon belül. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A
kérelem kizárólag a fegyelmi eljárás során fel nem merült tényekre (új tények),
illetőleg ott fel nem használt bizonyítékokra (új bizonyítékok) alapítható.
(2) A kérelmet az Egyetem rektora bírálja el. Indokoltság esetén a rektor fegyelmi
vizsgálatot rendel el, amit a Fegyelmi Bizottság a HFSz szerint folytat le.

Záró rendelkezések
25. §
(1) Ez a szabályzat 2001. év február hó l-jén lép hatályba, és ezzel egyidejűleg
hatályukat vesztik az Egyetem jogelőd intézményeiben kiadott, a hallgatók fegyelmi felelősségéről rendelkező korábbi fegyelmi szabályzatok.
(2) A jelen Szabályzatot az Egyetemi Tanács a 2000. december 11-i ülésén hozott
96/2000-2001. számú határozatával elfogadta.
(3) Az Egyetemi Tanács a 179/2003. sz. határozat alapján a Hallgatói Fegyelmi Szabályzat egységes szerkezetben foglalt szövegét 2003. december l-jén elfogadta.

Dr. Szabó Gábor s. k.
rektor
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A Szegedi Tudományegyetem Tanácsa a Felsőoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXX. tv. 53. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva az átoktatás szabályairól és elszámolásának rendjéről az alábbi szabályzatot alkotja.

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Az átoktatás értelmezése

1. Az átoktatás kari szintű kategória.
Átoktatás valósul meg a karok államilag finanszírozott azon kurzusain, ahol
olyan hallgatók (is) vesznek részt, akiknek ezt a teljesítményét az ETR másik
kar képzési programjánál tartja nyilván (áthallgatok).
Tekintettel arra, hogy a finanszírozás bármely formája statisztikai karhoz
(anyakarhoz) kapcsolódik, az átoktatás nem jár automatikusan a finanszírozás
megosztásával. Ehhez megállapodás, vagy szabályzati szintű rendezés szükséges.
II.
ÁTOKTATÁSI TÍPUSOK
2. a) Ha az áthallgatok nem megállapodás alapján vesznek részt a kurzuson, hanem a célcsoport nélkül mindenkinek meghirdetett, un. szabadon kurzuskínálatba felvehető (kreditálható) kurzusra jelentkeznek, ehhez nem
kapcsolódik finanszírozás átadás. Ilyen kurzust hirdetni mindenkinek joga
van, és ugyanilyen joga van más karnak azt saját hallgatói számára elérhetővé tenni
b) Finanszírozott átoktatás (ÁT) valósul meg, ha az áthallgatás megállapodás alapján történik. A megállapodásban rendezni kell a feladatmegosztást
és a minőségbiztosítási kérdéseket. A megállapodásban szereplő tantárgy
ETR kezelésének jogát a megállapodás idejére a szolgáltató karnak át kell
adni.
c) Minősített finanszírozott átoktatás (MAT) valósul meg akkor, ha az átoktatás szabályzatban rögzített feltételek szerint, egyetemi szinten szervezett kurzusokkal történik. Ebben az esetben vagy központi oktatási egység,
vagy kar szolgáltat kar(ok)nak.

III.
AZ ÁTOKTATÁS SORÁN MEGVALÓSULÓ OKTATÓ
TEVÉKENYSÉG EGYETEMI SZINTŰ ALAPELVEI
3. a) El kell érni, hogy a hallgatók hozzájussanak az integrált egyetem nyújtotta
széles kurzusválasztékhoz [v.ö. 2.a)].
b) El kell érni, hogy a kurzusokat a szakmailag legilletékesebbek tartsák. Mivel egyetemi érdek kihasználatlan párhuzamos kapacitások kiépítésének
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megakadályozása, minden olyan esetben, amikor egy karon oktatási kapacitáshiány keletkezik, a karnak fel kell mérnie, hol van más karon, egységben megfelelő minőségű kapacitás a feladat ellátására. Ha van ilyen,
átoktatással javasolt a problémát kezelni.
c) Egyetemen kívüli oktatót csak speciális szakmai indok esetén lehet megbízni.
d) Az átoktatási szerződés kezdeményezője mindkét kar lehet.
Tanszéki, vagy oktatói szintű megállapodást kötni még határozott idejű
béremeléssel járó esetekben sem lehet. Az ilyen esetek is kari jóváhagyás
kötelesek.
IV.
A MINŐSÍTETT ÁTOKTATÁS
4. A minősített, vagyis szabályzat alapján végzett átoktatás egyetemi szintű
tevékenység. Az egyetemi közös szolgáltatások finanszírozására ki kell alakítani egy központosított összeget, aminek valós költségét utólag, a tényleges
kurzuslétszámok alapján kell visszaosztani a szolgáltatást igénybe vevő karokhoz. Itt a szaktól és a hallgatói létszámtól független óradíjat (MÁT) kell alkalmazni, melynek értékét szabályzat, rögzíti, évenkénti felülvizsgálattal
(költségvetéssel egy időben). Az így kialakított óradíjat kapják a központi
egységek, illetve a szolgáltató karok a megtartott kurzusok függvényében.
A szakterületi MÁT feltételeinek pontos megállapítását az oktatási rektorhelyettes által létrehozott bizottságoknak kell elvégezniük.

V.
KÖLTSÉGMEGOSZTÁS

5. Költségmegosztás
A finanszírozott átoktatás két alapegységének definiálása:
- a megállapodás szerinti, tisztán tantervi feladatokat megoldó átoktatás
esetén.
ÁT(átoktatási egység) = olyan algoritmus, mely figyelembe veszi a
megrendelő kar bevételének a kurzusra eső nettó részét, az átoktatás
személyi és tárgyi összetevőit, illetve bizonyos határig a hallgatói létszámot.
- a szabályzat szerinti, oktatáspolitikai feladatokat is kezelő, minősített
átoktatás esetén. MÁT(minősített ÁT)= olyan algoritmus, amely megadott alsó kurzuslétszám feletti jelentkezés esetén meghatározott, a tantervi részesedést is figyelembe vevő, számított konstans pénzösszeget
rendel kurzusokhoz. Ezt kapja a szolgáltató, míg a megrendelő karok a
szolgáltatást igénylő hallgatók arányában szétosztott költségeket állják.
A konstansnak része lehet központi pénzeszköz is. Ilyenkor a karok csak
bizonyos költséghányadot fizetnek felhasználás arányosan, míg a készenlétre állás költségvetési jellegű megállapodás eredménye.
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VI.
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
6. Az átoktatásban részvevők karok közötti együttműködési megállapodás
egy példányát az oktatási rektorhelyettesnek és a gazdasági és műszaki főigazgatónak kell megküldeni.
7. Jelen szabályzatot a Szegedi Tudományegyetem Tanácsa 2003. november 17én megtárgyalta és a 175/2003. számú határozatával elfogadta.
8. A szabályzat határozott időre, egy évre szól.

Dr. Szabó Gábor s. k.
rektor
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I. sz. melléklete
A karok közötti átoktatási költség kiszámítása:
A szerződés szerinti az átoktatás elszámolásánál a képzési program egészére meghatározott heti óraszámot és ennek hallgatónkénti finanszírozására rendelkezésre
álló pénzösszeget vesszük figyelembe.
pénzösszeg / óraszám = a képzési program egy órájára hallgatónként eső
elosztható pénzösszeg (AT)
Az átoktatás egy kurzusra számított összegét a kurzus heti óraszámának, hallgatói
létszámának és a program egy órájára eső elosztható pénzösszegnek szorzata adja.
kurzus heti óraszáma * kurzus hallgatói létszám * AT= egy kurzusra
számított összeg
Az éves átoktatási összeget a kurzusokra számított értékek összegzésével kapjuk a
következő kiegészítésekkel.
- Magas hallgatói kurzuslétszámok esetén az átlagot meghaladó haszon képződik az előadások átoktatása esetén. Ennek karok közötti megosztására az
előadás kurzusokra számított átadandó összegnél olyan szorzót alkalmazunk, amely fenti extra hasznot 1/3 - 2/3 arányban oszlja el a karok között a
szakgazda kar javára.
- A szorzót 40 feletti kurzuslétszámnál kezdjük alkalmazni.
- 150-es kurzuslétszám felett a hallgatókat átoktatási szempontból nem veszszük figyelembe. A képződő haszon a szakgazda karon marad.
- Az átoktatás számításánál nem teszünk különbséget a hallgatók között finanszírozási szempontból.
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II. sz. melléklet

1. Az oktatási költség kiszámítása a lektorátusi nyelv- és szaknyelvi órákra
A lektorátusi nyelvórák szolgáltatása csak órák megtartásából áll. Nincs olyan központi feladat, amit a tartott óráktól függetlenül biztosítani kell. A karok részesedése a
finanszírozásból az igénybe vett szolgáltatás szerint méltányos. A z elosztási alapegységet ( M Á T ) a tényleges költségvetési ráfordításból, és az elvárt szolgáltatás é v e s
óraszámából kalkulált összeg egy hallgatóra eső része jelentse.
A kari költséget a M A T * az éves óraszám * az adott karról az oktatásban ténylegesen résztvevők számának szorzata adja. (MÁT*(4*14óra)* hallgatói létszám)
Egy hallgató esetén a finanszírozott óraszám 8*2 óránál nem lehet nagyobb a képzés
egészére számítva. A z ezt meghaladó hallgatói igényt önköltségessé kell tenni.

Ez a számítási mód a jelenlegi megállapodás alapján történő finanszírozás korrekciójára szolgáljon a 2003/2004 tanév 2. és a 2004/2005 tanév 1. félévének tapasztalatai
alapján a 2004/2005 tanév 2. félévétől.

Kiegészítés a 2003/2004 tanév 2. és a 2004/2005 tanév 1, félévére:
A jelenlegi finanszírozás mellett - az erre kari szabályozás szerint jogosult - hallgatók a
képzés egésze során 8*2 órát szabadon vehetnek fel minden karról. A keret feletti órákért
a hallgató a 2 0 0 3 / 2 0 0 4 tanév 2. félévétől kezdődően 400 Ft/óra díjat fizet a központi költségvetés elkülönített számlájára. Ezt az összeget vissza lehet osztani a karoknak a finanszírozás arányában.

2. Az oktatási költség kiszámítása az általános testnevelés óráira
A kötelező testnevelési szolgáltatása nem csak órák megtartásából áll. (rendezvények,
sportolási lehetőségek biztosítása, stb.) Ezért központi feladat a tartott óráktól független szolgáltatások fedezetének biztosítása is. A karok részesedése a
finanszírozásból
kétcsatornásként méltányos. Egy kari költségvetés arányos részből, illetve e g y szolgáltatás igénybevételtől függő, számított összegből tevődik össze. Ez utóbbi rész elszámolási alapegységét ( M Á T ) a tényleges költségvetési ráfordításból, és az elvárt
szolgáltatás éves óraszámából kalkulált összeg egy hallgatóra eső része jelentse.
A kari költséget a M Á T * az éves tantervi óraszám * az adott karról az oktatásban
ténylegesen részt vevők számának szorzata adja. (MÁT*(tantervi óraszám* 14óra)*
hallgatói létszám)
Egy hallgató esetén a féléves finanszírozott óraszám a kar tantervében szereplő óraszámnál nem lehet nagyobb. A z ezt meghaladó hallgatói igényt önköltségessé kell tenni.
A keret feletti órákért a hallgató a 2 0 0 3 / 2 0 0 4 tanév 2. félévétől kezdődően 3 0 0 Ft/óra
díjat fizet a központi költségvetés elkülönített számlájára. Ezt az összeget vissza lehet
osztani a karoknak a finanszírozás arányában.

Ez a számítási mód a jelenlegi megállapodás alapján történő finanszírozás
jára szolgáljon a „2003/2004 tanév 2. és a „2004/2005 tanév 1. félévének
tai alapján a 2004/2005 tanév 2. félévétől.

korrekciótapasztala-

EGYETEMI ÉRTESÍTŐ
Szegedi Tudományegyetem hivatalos és információs lapja
Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor rektor
Felelős szerkesztő: Dr. Merényi Mária főtitkár
Szerkesztő: Kádas Gabriella
Szerkesztőség: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. II. emelet

