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VÁLTOZÁSOK A KATONAI FELSŐOKTATÁS VEZETŐINEK JOGÁLLÁSÁBAN
2010-2011
CHANGES IN THE LEGAL STATUS OF THE LEADERS OF MILITARY HIGHER EDUCATION
2010-2011
A magyar felsőoktatás szervezetében, felépítésében, feladatrendszerében az elmúlt 4 évben jelentős
változások mentek végbe, így kiváló eredményeket tudott felmutatni a képzés során. Az új kihívások,
új képességeket és speciális felkészülést igényelnek, amely irányainak megtalálásához a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja, valamint elődei jogköreinek
változása segítséget nyújthat, hiszen az a tisztképzésre komoly hatással van.
Serious changes took place in the last 4 years in the structure, tasks and organization of the Hungarian higher education to achieve great success in qualification. These brand new tasks require new
types of capabilities, characteristic and modern training for which the consequences of the change
of the competence of the dean of Faculty of Military Sciences and Military Services cause deep cause
at education.
I.

ELŐZMÉNYEK

A katona felsőoktatás vezetői jogállásának alakulása egy rendkívül hosszú folyamat, amelyet szoros összefüggésben
vizsgálok a katonai felsőoktatás szervezeti átalakulásával. A felsőoktatás vezetőinek jogállását, a tradicionális rektori
jogkör megszűnését többek között két lényeges tényező okozta.
1

Az első, hogy de facto a 2010. február 16-án a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektori tisztsége megüresedett

és az egyetem jogutódlással történő megszűnéséig az egyetem szenátusa érvényesen rektort nem választott. Ezzel a
katonai felsőoktatás — szenátus által választott — rektori irányítása megszűnt.
A második a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásáról szóló 1278/2010. (XII. 15.) Korm. határozat hatályba lépése. A 2010. december 25-én hatályba lépett kormányhatározat 2. pontjával a Kormány a honvédelmi és katonai felsőoktatást végző Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a rendvédelmi és rendészeti felsőoktatást képviselő Rendőrtiszti
Főiskola és a Budapesti Corvinus Egyetemtől különváló, a közigazgatási felsőoktatást alaptevékenységként folytató
Közigazgatástudományi Kar egyesülésével – a három intézmény hagyományainak megőrzése mellett, a szorosabb
oktatási és kutatási együttműködés, valamint a hatékonyabb működtetés érdekében – elrendelte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozását. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a felsőfokú közszolgálati szakemberképzés bázisintézményeként, az egyesülő intézmények jogutódjaként 2012. január 1-jén megkezdte működését. A jogelőd intézmények a mai
napig — figyelembe véve az önálló intézeteket is — a Nemzeti Közszolgálati Egyetem önálló egyetemi karaiként működnek.
II.

FŐTITKÁR JOGKÖREI

A rektori beosztás megüresedésének következménye: újabb rektort a szenátus érvényesen nem választott és 2011.
március 24-ig senki sem kapott rektori megbízást sem. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Szervezeti és Működési
1

De jure a rektori megbízás csak 2010. június 30-án szűnt meg, illetve a honvédelmi miniszter ekkor fogadta el az egyetem kancellárjának lemondását is.
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Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) 2010. október 27-ei módosításában mindez visszaköszönt, amelynek 11. §
2

(9) bekezdése második fordulata az alábbi módon oldotta ezt meg: „rektori megbízás hiányában a rektor jogköreit –
ideértve a munkáltatói és állományilletékes parancsnoki jogkört is – a főtitkár, vagy a főtitkári feladatok ellátásával a
honvédelemért felelős miniszter által megbízott személy gyakorolja. Ilyen esetben az helyettesítését a rangidős
rektorhelyettes végzi.”
2010. július 1-jével a rektor jogkörében eljáró főtitkár (ez is volt a hivatalos megnevezés) az alábbi jogköröket gyakorolta:
A főtitkár volt az egyetem felelős vezetője, aki teljes (rektori) jogkörben képviselte az intézményt, és ennek során jogokat szerezhetett, valamint kötelezettségeket vállalhatott. Eljárt mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály, a
szervezeti és működési szabályzat, a kollektív szerződés nem utalt más személy vagy testület hatáskörébe.
3

A főtitkár felett a munkáltatói jogkört a honvédelmi honvédelemért felelős miniszter gyakorolta.
A főtitkár felelős volt az egyetem szakszerű és törvényes működéséért, az egészséges és biztonságos munkafeltételek megteremtéséért, az oktatási és kutatási tevékenységért.
A főtitkár továbbá felelős volt az egyetem rendelkezésére bocsátott vagyon előírás szerinti használatáért, az előírt tevékenységek jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, az egyetem gazdálkodásában a
szakmai hatékonyság és gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési rendszer kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért, továbbá a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért.
A főtitkár a foglalkoztatási tervben meghatározott keretek között, a foglalkoztatási követelményrendszer alapján gyakorolta a munkáltatói jogokat. A főtitkár e jogköreit esetenként, vagy az ügyek meghatározott körében jogosult volt főtitkári utasításban átruházni.
A főtitkárnak feladatai ellátása és hatáskörének gyakorlása során általános utasítási, illetve intézkedési joga volt,
amelyet szóban, vagy írásban, főtitkári határozat, illetve főtitkári intézkedés formájában gyakorolt.
A főtitkár az egyetem képzési, tudományos kutatási, katonai, igazgatási, valamint gazdálkodási tevékenységnek irányítását a rektorhelyettesek, a dékánok, gazdasági főigazgató, majd később igazgató közreműködésével végezte. Az
egyetem nevében kiadmányozási, kiadói és terjesztői jogot gyakorolt. Irányította az egyetemi szenátus tevékenységéhez
szükséges előkészítő- és szervezőmunkát.
A főtitkár felügyeletet gyakorolt a két kar és a hozzájuk nem tartozó szervezeti egységek oktatási, kutatási tevékenysége fölött. A főtitkár rendelkezett – az egyetem költségvetésével összhangban – az egyetem rendelkezésére álló intézményi költségvetési előirányzatok, vagyoni és más források felett, amelynek keretében utalványozási jogkört gyakorolt.
Közvetlenül irányította a rektorhelyetteseket, a dékánokat, a gazdasági igazgatót, a vezető jogtanácsost és a belső
ellenőrzési csoport vezetőjét.
A főtitkár gyakorolta az egyetem által alapított, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezettel kapcsolatos tulajdonosi jogokat. A főtitkár gondoskodott az egyetem belső kontrollrendszerének kialakításáról, a folyamatba épített
előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséről és működtetéséről. A főtitkár
egyes jogköreit esetenként, vagy az ügyek meghatározott körében, átruházhatta a rektorhelyettesekre, a dékánokra,
gazdasági igazgatóra, illetve az intézmény más alkalmazottjára.

2
3

Megállapította a ZMNE szenátusának KANC/73-73/2010. (VII. 20.) számú határozata
Honvédelmi miniszter megnevezése a ZMNE SZMSZ-ben
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A főtitkár megsemmisített minden olyan egyetemi döntést, határozatot, intézkedést – a szenátus döntései kivételével
–, amely jogszabályt, vagy SZMSZ-t sértett, egyéb ügyekben kiegészíttethette, kijavíttathatta, módosíttathatta azokat.
A szenátus jogszabályt sértő döntésének megsemmisítése érdekében a főtitkár előterjesztéssel fordulhatott a honvédelmi miniszterhez. A főtitkár jogszabálysértő döntéseinek megsemmisítése érdekében a szenátus is előterjesztéssel
fordulhatott a honvédelmi miniszterhez.
Megbízása idején a főtitkár hat hónapnál hosszabb tartós távollétet nem vállalhatott.
A főtitkár vezetői tevékenységéről köteles volt évente egy alkalommal a szenátusnak és az egyetemi közgyűlésen az
egyetem polgárainak beszámolni.
Ha a főtitkár az oktatói, a vezetői és a katonai etika normáit súlyosan megsérti, vagy a főtitkári tisztségre más okból
méltatlanná vagy alkalmatlanná vált volna, a szenátus kezdeményezhette volna visszahívással történő felmentését. A
visszahívást a szenátusnál a honvédelmi vagy az oktatásért felelős és kulturális miniszter is kezdeményezhette. A felmentés kezdeményezéséhez a szenátus tagjai kétharmadának igenlő szavazata lett volna szükséges.
A fenti hatás- és feladatköröket a főtitkár elsősorban az egyetem működésének stabilizálása érdekében használta.
III. MINISZTERI BIZTOS JOGÁLLÁSA
A miniszteri biztos nem látott el rektori feladatokat, hanem a miniszteri – elsősorban pénzügyi és egyéb felügyeleti –
jogköröket gyakorolt.
4

A honvédelmi miniszter a 68/2010. (VII.1.) HM utasítással 2010. július 1-jei hatállyal nevezett ki miniszteri biztost a
rektor nélkül működő egyetem élére. A miniszteri biztos munkáját a HM Miniszteri Kabinet miniszteri tanácsadója segítette.
A miniszteri biztos felelt a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemért, egyes szervezeti elemeinek módosításáért, ezen
belül különösen a Ludovika Hallgatói Zászlóalj önálló katonai szervezetté történő átalakításáért, és az egyetem működésének felügyeletéért.
Az önálló katonai szervezet MH Ludovika Zászlóaljként kezdte meg működését és a honvédelmi miniszter a 26/2010.
5

(XII.29.) HM határozatában rendelkezett az MH Ludovika Zászlóalj alapító okiratának kiadásáról. A Magyar Honvédség
hadrendjébe tartozó költségvetési szervezetként 2011. február 1-jei hatállyal, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
egyes szervezeti egységeinek kiválásával jött létre.
A miniszteri biztos felelt a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem működésének korszerűsítéséért, és koordinálta a
gazdálkodás átvilágítását és átalakítását, valamint felelt az egyetem működésével kapcsolatos szabályozási, gazdálkodással kapcsolatos jogkörök felülvizsgálatáért, illetve ezekkel kapcsolatos javaslatokért. Elvi koncepciókat és javaslatokat dolgozott ki a közszolgálati jellegű kormányzati felsőoktatási intézmény funkciójával és feladataival kapcsolatban. A
Honvédelmi Minisztérium mellett más minisztériumokkal is együttműködésre volt jogosult együttes normatív szabályzók
kiadása érdekében. Jogosultsága kiterjedt a Honvédelmi Minisztérium szervezeteitől való információgyűjtésre, és a velük
6

való konzultációra is. Együttműködési kötelezettsége volt az egyetem vezetőjével, a HM kabinetfőnökkel, a HM közigazgatási államtitkárával, valamint a Honvéd Vezérkar főnökével. A miniszteri biztos különböző munkacsoportokat ho-

4

Miniszteri biztos kinevezéséről szóló 68/2010. (VII.1.) HM utasítás
Az MH Ludovika Zászlóalj létrehozásával, a történelmi hagyományok felelevenítésével egyben új fejezet is kezdődött a magyar katonai felsőoktatásban és a tisztképzésben. A zászlóalj 2011. február 1-jei megalakulása óta a honvédtisztjelölt-állomány részére − gyakorlatiasabb, életszerűbb felkészítésük érdekében − az éves tanterven kívül kiegészítő, általános katonai képzést vezet le. Az alapkiképzés
utáni időszakban nemcsak a tanulásra kell koncentrálniuk a tisztjelölteknek az egyetemen, hanem a katonai hivatásból fakadó kihívásokkal is szembesülniük kell, akár kiképzésről, ellenőrzésről, a tiszti etika vagy erkölcs kérdéseinek vizsgálatáról legyen szó. Az egyetemi oktatást kiegészítve a zászlóalj többek között általános lőkiképzést, általános harcászatot, tereptan-, szolgálati szabályzat-, alaki
foglalkozásokat vezet le a tiszti rendfokozat fiatal várományosai részére.
6
A honvédelmi miniszter Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmel kapcsolatos jogköreit 2011. december 31-ig a HM kabinetfőnöke
koordinálta.
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zott létre a fenti feladatai ellátása érdekében, illetve kéthavonta a HM kabinetfőnök útján jelentési kötelezettsége volt a
honvédelmi miniszter felé.

IV. A MEGBÍZOTT REKTOR JOGÁLLÁSA
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem stabilizálását követően a következő stratégiai cél az egyetem integrációjának
előkészítése volt, aminek érdekében 2011. március 25-én a honvédelmi miniszter az egyetem addigi stratégiai és intézményfejlesztési rektorhelyettesét rektori feladatokkal bízta meg.
7

8

A megbízott rektor jogköreinek változása az egyetem módosított SZMSZ -ében lekövethető. A feladat- és hatáskörei
az egyetem integrációjakor az alábbiak voltak.

A megbízott rektor az egyetem felelős vezetője volt, teljes jogkörben képviselte a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemet, ennek során jogokat szerezhetett, és kötelezettségeket vállalhatott. A megbízott rektor felett a munkáltatói jogkört
– a kinevezési és felmentési jogkör kivételével – a honvédelmi miniszter gyakorolta. A megbízott rektor felelős volt az
egyetem szakszerű és törvényes működéséért, az egészséges és biztonságos munkafeltételek megteremtéséért, az
oktatási és kutatási tevékenységért, az egyetem rendelkezésére bocsátott vagyon előírás szerinti használatáért, az előírt
tevékenységek jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, az egyetem gazdálkodásában
a szakmai hatékonyság és gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek, valamint
kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a belső kontroll rendszer kialakításáért, működtetéséért
és fejlesztéséért, az előírt okmányok elkészítéséért, illetve azok aktualizálásáért, továbbá a belső ellenőrzés megszervezéséért, továbbá hatékony működéséért.
A megbízott rektor a foglalkoztatási követelményrendszer alapján gyakorolta a munkáltatói jogokat, de e jogköreit
esetenként, vagy az ügyek meghatározott körében, meghatározott keretek között jogosult volt rektori intézkedésben,
határozatban átruházni. Az átruházott hatáskör gyakorlója a hatáskört nem adhatta tovább.
A megbízott rektornak feladatai ellátása és hatáskörének gyakorlása során általános utasítási, illetve intézkedési joga
volt, amelyet szóban, vagy írásban, rektori határozat, avagy rektori intézkedés formájában gyakorolt. Nem utasíthatta
azonban az önkormányzatiság elvén működő szerveket, illetőleg az egyetemen működő érdek-képviseleti szervezeteket.
A megbízott rektor a képzési, tudományos kutatási, katonai, igazgatási, valamint gazdálkodási tevékenységnek irá9

nyítását a helyettesek, a dékán és a gazdasági igazgató közreműködésével végezte, valamint gyakorolta a kiadmányozási, kiadói és terjesztői jogot.
Felügyeletet gyakorolt a Kar és az egyéb szervezeti egységek oktatási, kutatási tevékenysége fölött, továbbá utalványozási jogkört is gyakorolt.
Irányította a helyettesét, a dékánt, a főtitkárt, a gazdasági igazgatót, a vezető jogtanácsost és gondoskodott az egyetem belső kontroll rendszerének kialakításáról, a belső ellenőrzés megszervezéséről és működtetéséről.
A megbízott rektor egyes jogköreit esetenként, vagy az ügyek meghatározott körében, átruházhatta a helyettesére, a
dékánra, a gazdasági igazgatóra, illetőleg az intézmény más alkalmazottjára. A megbízott rektor megsemmisíthetett
minden olyan egyetemi döntést, határozatot, intézkedést, – a szenátus döntései kivételével – amely jogszabályt, vagy

7

SZMSZ fenti módosítását a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Szenátusa 2011. augusztus 24-i ülésén elfogadta. A szabályzat
2011. december 31-ig volt hatályban.
8
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem SZMSZ-ének 6. §
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SZMSZ-t sértett, egyéb ügyekben kiegészíttethette, kijavíttathatta, módosíttathatta azokat. A szenátus jogszabályt sértő
döntésének megsemmisítése érdekében a megbízott rektor előterjesztéssel fordulhatott a honvédelmi miniszterhez. Az
előterjesztésnek a végrehajtásra halasztó hatálya volt. Megbízása idején a megbízott rektor hat hónapnál hosszabb
tartós távollétet nem vállalhatott. A megbízott rektor vezetői tevékenységéről köteles volt évente egy alkalommal a szenátusnak és a havonta tartott állománygyűlésen az egyetem polgárainak beszámolni. Ha a megbízott rektor az oktatói, a
vezetői és a katonai etika normáit súlyosan megsérti, vagy a megbízott rektori tisztségre más okból méltatlanná vagy
alkalmatlanná válik, a szenátus kezdeményezhette volna visszahívással történő felmentését. Az esetleges visszahívást
a szenátusnál a honvédelmi vagy a nemzeti erőforrás miniszter is kezdeményezhette volna. A felmentés kezdeményezéséhez a szenátus tagjai kétharmadának igenlő szavazata volt szükséges. A megbízott rektort a rektorhelyettes helyettesítette, a munkaköri jegyzékben meghatározottak szerint. Gazdálkodási kérdésekben a megbízott rektor helyettese a
gazdasági igazgató volt.
V. HADTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNJÁNAK JOGÁLLÁSA
2011. szeptember 1-jétől a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Hadmérnöki Kara és Kossuth Lajos
Hadtudományi Kara, Hadtudományi Kar néven egyesült. Az erről szóló SZMSZ-módosításról a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem szenátusa 2011. augusztus 24-i ülésén hozott határozatával döntött. A módosított SZMSZ 2011. szeptember 1-jén lépett hatályba. A jogutód kar és ezzel együtt az egykaros rendszer az egyetemi integrációig állt fenn. Ebben az időszakban a dékán vezette és képviselte a kart, vezetői tevékenységét a helyettesei és a dékáni hivatalvezető
közreműködésével végezte. Hivatalból töltötte be a kari tanács elnöki tisztét és irányította a kar oktatási, az oktatással
összefüggő, tudományos és igazgatási tevékenységét. Hatáskörében aláírási és kiadmányozási joggal rendelkezett,
valamint gyakorolta a kar tekintetében ráruházott munkáltatói jogosultságokat, miközben a rektor ellátta az egyetem
képviseletét.
A dékán irányította a dékánhelyettesek és a dékáni hivatalvezető tevékenységét, az intézetvezetők munkáját.
Gondoskodott a kar részére biztosított költségvetési keret rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint felügyeletet
gyakorolt a kari szervezeti egységek és a kar képzési, továbbképzési, tudományos kutatási, valamint igazgatási tevékenysége felett.
A dékán döntött tanulmányi ügyekben: a más felsőoktatási intézményből történő átvételre, más felsőoktatási intézmény hallgatójának párhuzamos képzésben való részvételének, vendéghallgatói kérelmének elbírálása tárgyában, más
felsőoktatási intézmény hallgatójának az áthallgatás engedélyezésére, külföldi tanulmányutakon, pályázatokon történő
részvételre vonatkozó jelentkezési kérelem tárgyában, a félévnek, illetve a megkezdett félévnek utólagosan passzív
félévvé nyilvánítása kérdésében, a szorgalmi időszakban nem teljesített követelmények halasztott teljesítésének elbírálása, az elővizsga engedélyezése, továbbá az alaptámogatás, a rendszeres szociális ösztöndíj kérelmek, valamint az
államilag támogatott és költségtérítéses finanszírozási forma közötti átsorolás tárgyában.
Feladata volt a jogszabályok, hatósági előírások, közigazgatási szervezetszabályozó eszközök, egyetemi, kari határozatok és szabályzatok előírásai végrehajtásának irányítása, egyéni felelős vezetőként közvetlenül, illetve megbízottja
útján a kari munka-, titok- és tűzvédelmi tevékenységét megszervezése.
A dékán vezette a dékáni tanácsot, a kari professzori tanácsot és a vezetői értekezletet.
Vezetői munkája során jogosult volt parancs, intézkedés, határozat, utasítás kiadására, valamint ellenőrizni a kar teljes állományának tevékenységét.
A dékán gazdálkodási és kötelezettségvállalási jogkört gyakorolt.
Felelős volt a kar vezetési rendszerének hatékony működtetéséért, a kar nem magasabb vezetői pályázatainak előkészítéséért és a kari tanács véleményezése utáni megküldéséért, valamint a kari szervezeti egységek és a kar képzési,
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továbbképzési, valamint tudományos kutatási tevékenységéért, a kari szervezeti egységben hozott jogszabályt sértő
döntés, határozat vagy intézkedés megsemmisítéséért, a hatáskörébe tartozó feladatok szakszerű és törvényes végzéséért, a rektor által meghatározott egyéb feladatok végrehajtásáért, valamint a munkakörére vonatkozó egyetemi és kari
szintű szabályzókban, illetve a kar személyi állománya munkaköri leírásában foglaltak betartásáért.
A dékánt a tudományos, valamint az oktatási dékánhelyettes, továbbá a dékáni hivatalvezető helyettesítette, akit
rendszerint dékáni intézkedésben jelölt ki.

VI. ÖSSZEFOGLALÓ
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem megalakulásáig a katonai felsőoktatás, és vezetői jogkörének változása két egyértelműen elkülöníthető és az előzőekben részletesen elemzett, illetve bemutatott szakaszon ment át:
1)

Stabilizációs szakasz 2010. február 16. és 2011. március 24. között, amelyben az egyetem miniszteri biztosa,
valamint főtitkára az egyetem működését és gazdálkodását stabilizálta.

2)

Integrációs szakasz 2011. március 25. és 2011. december 31. között, amelyben stratégiai vezető irányításával
a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar néven integrálódott a Nemzeti
Közszolgálati Egyetembe.

Az egyetem vezetőinek és alkalmazottainak érdeme, valamint a fenti két szakasz stratégiai átalakításainak eredménye, hogy jelenleg a katonai felsőoktatás, illetve az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon a bolognai folyamat
teljes spektrumát lefedő háromciklusú képzés (BSc-MSc-PhD) keretében nyílik lehetőség az ismeretek megszerzésére.
A mindennapi feladatvégzés során fontos lett volna a miniszteri biztos jogkörét a ZMNE rektorának jogköréhez hasonlóan az egyetem SZMSZ-ében rögzíteni és részletesen kifejteni. Ugyanazon időszakban két felsővezető jogkörének
egyértelmű leszabályozása és a jogkörök elválasztása — a gyakorlatilag zökkenőmentesen megvalósult vezetés mellett
is — az esetleges szabályozatlan területek kialakulása vagy az átfedések elkerülése érdekében lett volna indokolt.
Kulcsszavak: felsőoktatás, honvédtisztképzés, dékán, rektor, jogutódlás, szolgálati jogviszony, jogkör felsőoktatás, honvédtisztképzés, dékán, rektor, jogutódlás, szolgálati jogviszony, jogkör
Keywords: higher education, officer training, dean, president, change in legal status, official legal relation, tether
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