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Az Esélyegyenlőségi Bizottság ügyrendje
Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola szenátusa által létrehozott Esélyegyenlőségi Bizottság ügyrendjét
a Nemzeti Felsőoktatásról szóló, 20 1 1. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) rendelkezéseinek, az
egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXXV. törvény,
valamint a Főiskola hatályos Szervezeti és működési szabályzatának figyelembevételével a szenátus az
alábbiak szerint állapította meg:

1. § A szabályzat célja
(1)
Az Esélyegyenlőségi Bizottság összetételének, feladat- és hatáskörének szabályozása a
vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.

2. § A szabályzat hatálya
( 1)

A szabályzat hatálya kiterjed a Főiskola minden oktatójára és hallgatójára.

3. § A Bizottság feladat- és hatásköre
A Bizottság tagjai a Főiskola egészéért vállalt felelősséggel képviselik a Főiskola oktatóinak és
hallgatóinak érdekeit, amelynek során joguk van részt venni a Bizottság döntéseinek előkészítésében,
végrehatásában és ellenőrzésében.
A Bizottság feladata
(a) Az adott hallgatók igényeinek megfelelő akadálymentesség, elérhetőség felülvizsgálata
(b) Terv készítése a fogyatékkal élő hallgatók tanulmányait segítő támogatás felhasználásáról, a dologi
kiadásról, eszköz beszerzésről.
(e) A személyi és dologi segítségnyújtás lehetőségeiről, mértékéről és módjáról való döntés.
(d) A segítségnyújtás módjáról hozott döntésről tájékoztatás elfogadása a fogyatékkal élő hallgatók
képzésében részt vevő tanszékek részére (óralátogatás, vizsgáztatás, egyéb).
(e) A Bizottság elnöke a tanulmányi év második félévében megtartott utolsó szenátusi ülésre írásbeli
beszámolót készít.

4. § A Bizottság összetétele
A Bizottság négy tagból áll, tagjai rektori megbízás alapján töltik be tisztségüket. A Bizottság
tagjainak egynegyedét a hallgatói önkormányzat delegálja. A rektor által megbízott tagok mandátuma
visszavonásig tart. A hallgató mandátuma egy tanév és nem lehet utolsó szemeszteres hallgató.
( 1) A Bizottság összetétele:
a) elnök és 2 fő rektor által megbízott munkatárs;
e) l fő hallgató, akit a HÖK delegál.
(2) A tagok mandátuma megszűnik
a) a megbízás lejártakor,
b) az alkalmazotti-, illetve a hallgatói jogviszony megszűnésekor,
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c) a bizottsági tagságból történő visszahíváskor,
d) a tag lemondásával.
(3) A tagok pótlása - a hallgatói tag kivételével - rektori megbízás alapján történik, a mandátum
megszűnését követően 8 napon belül.

5. § A Bizottság ülései
A Bizottság szükség szerint, de legalább tanulmányi évenként kétszer tart ülést. A Bizottság abban az
esetben, ha írásos panasz vagy felmentési kérelem érkezik hozzá, vagy a Főiskola rektora utasítja
eljárásra, a kézhez vételtől vagy az utasítástól számított 30 napon belül soron kívüli ülésen köteles
kivizsgálni az ügyet.

6. § A Bizottság üléseinek összehívása
(])A Bizottság üléseit az elnök hívja össze. Az ülések előtt legalább 5 nappal a Bizottság tagjait
tájékoztatni kell az ülés időpontjáról, tervezett napirendi pontjairól és az írásos
előterjesztésekről.
(2)A Bizottságot akkor is össze kell hívni, ha a tagok legalább fele az indok megjelölésével azt
írásban kéri az elnöktől.

7. § A Bizottság üléseinek meghívottai
A Bizottság elnöke tanácskozási joggal főiskolai oktatókat és hallgatókat vagy a Főiskolán kívüli
szakértőket is meghívhat.

8. § A Bizottság határozatai
( 1) A Bizottság határozatait nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével fogadja el.
(2) A Bizottság a határozatról értesíti az érintett tanszékeket és a Rektori Tanácsot.

9. § A Bizottság dokumentumai
( 1)

A Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet készít, melyet a Bizottság elnöke, valamint egy tagja
írja alá.

(2) A Bizottság jegyzőkönyvei és döntései nyilvánosak. A Bizottság dokumentumait a Rektori
Hivatalban kell megőrizni, és azokat ott lehet megtekinteni.
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10. § Záró rendelkezések
Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola szenátusa 20 17. szeptember 25-én tartott ülésén az
Esélyegyenlőségi Bizottság ügyrendjét az SZH 17 .09.25./15. számú határozatával jóváhagyta. Az
Ügyrend 20 17. szeptember 25-én lép hatályba.

Vác, 2017. szeptember 8.

,,

.............�. . ::.� ...........
\,

Libor Józsefné dr.

rektor

Záradék:
A szabályzat módosítását a szenátus az SZH 18.10.25./52. számú határozatával elfogadta. A
módosított szabályzat hatályba lépésének napja: 2018. november 5.
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dr. Erős Emese
rektorihivatal-vezető
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