
5/2015. (III. 30.) számú Kancellári Utasítás 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem belépőkártyáinak pótlásáról, 

cseréjéről 
 
 
 
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 13/A. § (1) bekezdése 
alapján fennálló jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki. 
 
 
 

Az utasítás hatálya 
1. § 

 
(1)  Az utasítás hatálya kiterjed a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemmel (a 

továbbiakban: Egyetem) hallgatói, valamint közalkalmazotti, 
munkaviszonyban vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban állókra (a 
továbbiakban: Jogosult). 

 
Az utasítás célja 

2. § 
 
(1) Az utasítás célja, hogy szabályozza az Egyetemen a Jogosultak számára 

kiadott belépőkártya elvesztése, ellopása, megrongálódása, illetve 
megsemmisülése esetén az újragyártott- illetve ideiglenes cserekártya 
igénylésének rendjét, továbbá a fizetendő pótlási díjat. 

 
Általános rendelkezések 

3. § 
 
(1)  A belépőkártyák elkészítése első alkalommal térítésmentes minden kártyát 

igénylő Jogosult számára. A Jogosult a belépőkártya átvétele során aláírt 
átvételi nyilatkozattal tudomásul veszi, hogy a jelen utasításban 
meghatározottak szerint a belépőkártya elvesztése, ellopása, 
megrongálódása, illetve megsemmisülése esetén a pótlásért az Egyetem díjat 
számít fel, amely tartalmazza a proxy kártyát, a kártya megszemélyesítési és 
a kapcsolódó adminisztratív költségeket. 

 
(2) A belépőkártya elvesztését, ellopását, megrongálódását, illetve 

megsemmisülését a Ligeti György épület (1077 Bp. Wesselényi u. 52.) 
biztonsági szolgálatának kell haladéktalanul bejelenteni. A biztonsági 
szolgálat az eredeti kártyához hozzárendelt, azt automatikusan letiltó, 
sorszámmal ellátott, 7 nap érvényességi idővel rendelkező ideiglenes 
cserekártyát állít ki a jogosultnak. A cserekártya kiadásával együtt a Jogosult 
megkapja a „Belépőkártya igénylő lap” nyomtatványt, valamint a díj 
befizetésére szolgáló csekket. 

 



(3)  A belépőkártyák pótlási díja annak elvesztése, megsemmisülése, illetve a 
belépőkártya kiállítását követően 3 éven belül történő megrongálódása esetén 
alkalmanként: 2.000,- Ft.  

 
(4) Díjtalan a belépőkártya cseréje annak kiállítását követő 3 éven túli 

megrongálódása esetén, továbbá bűncselekmény következményeként történő 
elvesztése, megrongálódása és megsemmisülése esetén, ha arról rendőrségi 
jegyzőkönyv készül. 

 
 (5) A belépőkártyák pótlásáért fizetendő díjat a Jogosultnak csekken 

(készpénzátutalási megbízás) kell befizetnie. 
 
(6)   A kitöltött „Belépőkártya igénylő lap” nyomtatványt, valamint a hozzá csatolt, 

a pótlás díjának befizetését igazoló csekkszelvényt az Informatikai Osztályon 
kell leadni. 

 
(7)   Amennyiben a belépőkártya előkerülésére még van esély (elvesztés esetében), 

a Jogosult 3 nap haladékot kap az igénylés beadására. Amennyiben az eredeti 
kártya előkerül, a Jogosultnak a biztonsági szolgálatnál kell kérnie - a 
cserekártya leadásával egyidejűleg - az eredeti kártya újraaktiválását. 
Amennyiben az eredeti belépőkártya 3 nap alatt nem kerül meg, a 
Jogosultnak a jelen utasítás 3. § (6) bekezdése szerint kell az igénylést 
benyújtani. 

 
(8)   Az új belépőkártya elkészítésének ideje az igénylés benyújtásától számított 5 

munkanap. A belépőkártya elkészítésének utolsó fázisában az ideiglenes 
belépőkártya deaktiválásra kerül, az új belépőkártya pedig a régi 
belépőkártya adataihoz kerül hozzárendelésre. Az elkészült új belépőkártyát 
az Informatikai Osztálynál lehet átvenni a cserekártya egyidejű leadásával. 

 
Záró rendelkezések 

4. § 
 
(1) Jelen utasítás 2015. március 30. napján lép hatályba, és a jelen utasítás 

hatálybelépésével a 3/2012. számú Főigazgatói Utasítás hatályon kívül kerül. 
 

(2) A jelen utasítás a hatályba lépést követően benyújtott igényekre vonatkozik, 
a folyamatban lévő eljárásokra nem. 

 
 

 
Budapest, 2015. március 30. 

 
 
 

Dr. Kupper András s.k. 
kancellár 

 
 
 


