STUDENT Rights Charter
"We, the students, have the right to participate in the decisions that shape our education"
This Charter highlights the general principles and guarantees related to the students’ participation in all its dimensions. The
purpose is to promote the empowerment of students in the exercise of their rights.

HÖOK (National Union of Students in Hungary) / Hungary
Government and
Management

You have the right to
What:
1, a szenátus tagjainak legalább 20, legfeljebb 25%-a hallgató;
2, a hallgatói ügyekkel kapcsolatos döntéshozó bizottságok (tanulmányi, szociális, fegyelmi, kreditátviteli) legalább 25%-a
hallgató;
3, HÖK dönt saját működéséről, és fogadja el saját alapszabályát,
4, a hallgatói önkormányzat működéséhez az intézmény köteles biztosítani a működési feltételeket
5, a hallgatói önkormányzat dönt a saját költségvetéséről
6, a hallgatói önkormányzat részére utasítás nem adható
7, a fegyelmi bizottság tagjainak legalább 1/3-a hallgató
8, a Kari Tanácsok 20-25%-a hallgatói tag
Where: intézményi döntéshozatalban
When/How often: állandó
How:
Regulation:
Nemzeti Felsőoktatási törvény (Nftv) - https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100204.tv
“What” number (the
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This Charter is part of the project entitled Students Participation Without Borders (STUPS), a project co-funded by the Erasmus + Programme of the European
Union. The content of this publication is the sole responsibility of the authors (National Union of Students’ in Hungary ), and in no way represents the view of the
European Commission or its services.
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You have the right to
What:
1, a Felsőoktatási tervezési tanácsba egy tagot a HÖOK delegál
2, a Duális Képzési tanácsba egy tagot a HÖOK delagál
3, a Magyar Felsőoktatási Akreditációs Bizottság tagja a HÖOK által delegált 1 fő
4, a Magyar Felsőoktatási Akreditációs Bizottság vizsgálóbizottságainak tagja a HÖOK által delgált 1 fő
5, a Magyar Felsőoktatási Akreditációs Bizottság szakbiztoságainak tagja a HÖOK által delgált 1 fő
6, a hallgatói önkormányzatok egyetértési jogot gyakorolnak a szenátus Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatot, Térítési- és
Juttatási Szabályzatot, Oktatói Munka Hallgatói Véleményezésének szabályzatát, módosításában, továbbá a az ifjúságpolitikai
és hallgatói célokra biztosított pénzeszközök felhasználásaban
7, a Magyar Rektori Konferencia plénumának meghívottja a HÖOK elnöke
Where: állandó
When/How often: országos, és intézményi döntéshozatal
How:
Regulation:
1, Nemzeti Felsőoktatási törvény (Nftv) - https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100204.tv
2, Felsőoktatási Minőségértékelésről szóló rendelet (QA-Decree) https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200019.kor
3, MAB SZMSZ (QA-Const.) - https://www.mab.hu/wp-content/uploads/2019/12/MAB-Szervezeti-%C3%A9sM%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9si-Szab%C3%A1lyzat.pdf
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You have the right to
What:
1, a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottságok tagjainak legalább 25%-a hallgató
2, a hallgatói önkormányzatok készítik elő a szociális támogatásokkal kapcsolatos döntéseket
3, a hallgatói életet a halglatói önkormányzatok szervezik, így jogosultak kulturális és sportrendezvények szervezésére
Where: intézmények
When/How often: állandó
How:
Regulation:
Nemzeti Felsőoktatási törvény (Nftv) - https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100204.tv
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Equality and
Inclusion

12.§ (5)
szokásjog, nem kógens
60.§ (1)
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You have the right to
What:
1, egyenlő bánásmód joga
2, rászoruló hallgatók támogatása (szociális alapú ösztöndíjak, egyéni tanrend, kollégiumi elhelyezés, intézmények által
működtetett mentálhigiénés tanácsadás, stb.)
Where: általánsos
When/How often: állandó
How:
Regulation:
Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló törvény (Ebtv.) https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300125.tv
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Dimension
ꪛ Government and Management
ꪛ Academic and Quality
ꪛ Social, Cultural and Sports
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Have some questions? Get in touch
Email Address

Website

STUPS

contact@stupsproject.eu

http://stupsproject.eu/en/

National Union of Students’

HÖOK – National Union of Students in Hungary

info@hook.hu
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