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1.§ Általános rendelkezések 

(1) A KJE A Kodolányi János Egyetem az európai hagyományokra épülő minőségi felsőoktatás és 

kutatás értékeit és érdekeit szolgálja, küldetése a nemzeti és az egyetemes kultúra és műveltség 

megőrzése és gyarapítása, a tudomány művelése, a tudományos ismeretek átadása. 

(2) E cél megvalósítása érdekében a Kodolányi János Egyetem elvárja valamennyi egyetemi 

polgárától, hogy minden oktatási, kutatási, kulturális és közéleti tevékenysége során tartsa 

kötelezőnek a másik ember tiszteletének elvét. 

(3) Az Egyetem valamennyi polgára köteles:  

a) elfogadni, tisztelni és követni a magyar és az egyetemes emberi kultúra egyéni és 

közösségi értékeit, hagyományait, vívmányait, az emberi jogokat és alapvető 

szabadságokat;  

b) a társadalom által elfogadott mértéknek megfelelő, mértéktartó életvitelt folytatni;  

c) tudomásul venni és elfogadni az emberi különbözőségeket;  

d) vallási és világnézeti kérdésekben toleranciát tanúsítani;  

e) lojalitást tanúsítani az Egyetem, szolidaritást, toleranciát és tiszteletet annak polgárai 

iránt;  

f) feladatait a jogszabályok és egyéb szabályzók betartásával, legjobb tudása szerint, 

lelkiismeretesen, pontosan, az Egyetem többi polgárával együttműködve, 

kollegiálisan, az Egyetem érdekeit szem előtt tartva végrehajtani, és ezt másoktól is 

elvárni;  

g) törekedni az Egyetem, valamint az Egyetem polgárai jó hírnevének, illetve az 

egyetemi polgárok emberi méltóságának, becsületének megőrzésére és 

megerősítésére, személyhez fűződő jogaik tiszteletben tartására;  

h) mindenkor azt feltételezve cselekedni, hogy mások magatartását is az erkölcsietikai 

felelősség vezérli;  

i) felelősséget viselni az Egyetem rábízott vagyontárgyai rendeltetésszerű használatáért 

és megóvásáért;  

j) feladatainak ellátása során tartózkodni bármely pártpolitikai tevékenységtől, 

k) tartózkodni a véleménynyilvánítás szélsőséges módjaitól és formáitól;  

l) nagy nyilvánosság előtt (különösen: sajtóban) tett nyilatkozatai során kiemelt 

figyelemmel lenni az Egyetem jó hírnevére  
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m) tartózkodni attól, hogy bárkit anyagi vagy egyéb ellenszolgáltatás fejében jogosulatlan 

előnyhöz juttasson;  

n) fellépni az e Kódexbe ütköző magatartásokkal szemben;  

o) törekedni az etikai jellegű konfliktusok békés rendezésére, amennyiben pedig ez nem 

lehetséges, az Etikai Bizottsághoz fordulni;  

p) tartózkodni a Kódex által biztosított igényérvényesítési lehetőségekkel és eszközökkel 

való visszaéléstől, különösen a nyilvánvalóan megalapozatlan vagy komolytalan, 

rosszhiszemű etikai panasz benyújtásától;  

q) Az Egyetemen tanuló, illetve az oktatásban részt vevő külföldi állampolgártól 

elvárható, hogy – saját kultúrájának megőrzése mellett – alkalmazkodjon a 

Magyarországon és az Egyetemen általánosan elfogadott viselkedési normákhoz, és – 

az egyetemi közösségbe való beilleszkedéshez szükséges mértékben – törekedjék 

szokásaink, hagyományaink megismerésére és elfogadására. 

 

2.§ A Kódex hatálya 

(1) Az Egyetem Etikai Kódexe (a továbbiakban Kódex) minden egyetemi polgárra vonatkozik. A 

Kódex alkalmazásában egyetemi polgár a Kodolányi János Egyetemmel (a továbbiakban: 

Egyetem) bármilyen jogviszonyban álló foglalkoztatott munkavállaló, továbbá hallgatói 

jogviszonyban álló személy. 

(2) A Kódex hatálya kiterjed az egyetemi polgárok egyetemi tevékenységére, továbbá azokra az 

Egyetemen kívüli magatartásokra, melyek kihatnak az Egyetem társadalmi megítélésére, 

hírnevére. 

(3) A Kódex hatálya kiterjed azon cselekményekre, magatartásokra is, amelyekhez jogszabály 

vagy egyetemi szabályzat hátrányos jogkövetkezményt fűz, azonban önmagukban is a jelen 

Kódexben meghatározott etikai vétséget valósítanak meg. 

 

3.§ Etikai vétség és szankciója 

(1) Az az egyetemi polgár, aki a jelen Kódexben megfogalmazott elvárásokat szándékosan nem 

teljesíti, vagy az abban tiltott cselekményeket, magatartást szándékosan megvalósítja, etikai 

vétséget követ el. 

 



A KJE ETIKAI KÓDEXE 

 

 

 

2020.11.25. 

6 

(2) Az etikai vétség elkövetőjével szemben alkalmazható szankciók:  

a) személyének, valamint az etikai vétség elkövetése tényének az egyetem honlapján 

történő nyilvánosságra hozatala, 

b) amennyiben a kifogásolt viselkedés súlyossága oly mértékű, az Egyetem 

kezdeményezheti vezetői megbízatás visszavonását, a vétséggel összefüggő vagy 

általában valamennyi testületi tagságtól való megfosztását, illetve a tagságból 

meghatározott időtartamra történő kizárását, hallgató esetében ezen felül fegyelmi 

eljárást is. 

 

4.§ Az etikai vétség setén eljáró testületek 

(1) Etikai vétség tárgyában a KJE etikai bizottsága jár el. 

(2) Az etikai bizottság tagjai a Rektori Tanács tagjai és hallgató érintettsége esetén a HÖK 

képviselője. Elnöke a Rektor. 

 

5. § Etikai eljárás 

(1) Az Etikai Kódex alapján csak egyetemi polgár indíthat etikai eljárást. Az eljárást a kifogásolt 

viselkedésről történő tudomásszerzést követő hatvanadik napig, de legfeljebb annak 

megvalósulását követő száznyolcvan napig (objektív határidő) lehet megindítani. 

Folyamatosan megvalósuló magatartás esetén a fenti határidőket az etikai vétséget megvalósító 

állapot megszűnésének időpontjától kell számítani.  

(2) Az eljárás az etikai bizottság elnökénél írásban vagy elektronikus levél formájában 

kezdeményezhető. A beadványnak tartalmaznia kell az etikai vétséget megvalósító cselekmény 

pontos leírását, annak időpontját vagy időtartamát, a bejelentő eljárás kezdeményezésére való 

jogosultságát alátámasztó adatokat és tudomásszerzésének időpontját. A beadványhoz csatolni 

kell a vétség megvalósulását alátámasztó információkat, dokumentumokat és meg kell jelölni 

az esetleges egyéb bizonyítékokat is. 

(3) Az etikai bizottság elnöke a kérelem beérkezését követő 15 napon belül összehívja az etikai 

bizottság ülését a kérelem beérkezésétől számított harminc napon belüli időpontra, vagy 

javaslatot tesz a bizottság tagjainak hiánypótlás elrendeléséről vagy a kérelem érdemi vizsgálat 

nélküli elutasításáról szóló határozat meghozatalára. Az ülés összehívásával egyidejűleg az 

elnök felhívhatja az eljárás alá vont személyt, hogy a kérelemmel kapcsolatos álláspontját a 
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felhívásban megjelölt határidőn belül írásban fejtse ki, illetve nyújtsa be a panasszal kapcsolatos 

dokumentumait. A hiánypótlást elrendelő határozatban figyelmeztetni kell a kérelmezőt, hogy 

ha a határidőt elmulasztja, vagy a kérelmét újból hiányosan nyújtja be, azt a bizottságnak érdemi 

vizsgálat nélkül elutasítja.  

(4) A bizottság az ülésén meghallgatja az eljárás alá vont személyt, illetve, amennyiben 

szükségesnek ítéli, az eljárás kezdeményezőjét vagy az eljárás alá vont, illetve a kérelmező által 

indítványozott más személyt. Amennyiben szükséges, a bizottság az ülésén további 

bizonyítékok becsatolását, illetve beszerzését is elrendelheti, illetve további meghallgatások 

érdekében ülését elhalaszthatja. A bizottság ülése nem nyilvános, azon csak az eljáró bizottsági 

tagok, a jegyzőkönyvvezető és a bizottság által meghívott személyek vehetnek részt. A 

bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni kell az ülés helyét és idejét, 

a jelenlévők személyét és az általuk tett nyilatkozatok lényegét. A jegyzőkönyvet a bizottság 

tagjai által erre kijelölt tag vagy a bizottság által felkért jegyzőkönyvvezető vezeti.  Ha a 

bizottság megítélése szerint rendelkezésére állnak a döntéshez szükséges információk, a 

bizottság az ülését berekeszti, s ettől számítva harminc napon belül határozatot hoz.  

(5) Az etikai bizottság a konkrét ügyben megállapított, indokolással megalapozott határozatát 

írásban közli a kifogásolt viselkedés megvalósítójával és a beadvány benyújtójával. Etikai 

vétség megállapítása esetén, ha törvény nem zárja ki, az egyetem honlapján - hatvan napra 

nyilvánosságra hozza döntését, és annak indokolását. Az etikai bizottság a kérelmet érdemi 

vizsgálat nélkül vagy érdemi indokok alapján elutasító határozat közzétételét is elrendelheti, ez 

esetben azonban a határozat közzétett változatából törölni kell az eljárás alá vont személyre és 

a panaszosra vonatkozó minden olyan adatot, amelynek alapján e személy azonosítható lenne, 

kivéve, ha az eljárás alá vont személy az azonosítására alkalmas adatok közzétételéhez 

hozzájárult. (anonimizált változat). Az etikai bizottság etikai vétséget megállapító határozata a 

közzétételt követő hatvanegyedik naptól anonimizált változatban nyilvános.  

(6) Amennyiben az etikai eljárás alá vont személy vagy a kérelmező az etikai bizottságnak a 

kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító vagy az érdemi határozatával nem ért egyet, annak 

felülvizsgálatát a határozat kézhez vételétől számított 15 napon belül az etikai bizottság 

elnökéhez benyújtott fellebbezésben kérheti. Az etikai bizottság elnöke a hozzá beérkezett 

fellebbezést az ügy irataival együtt nyolc napon belül megküldi a jogorvoslati teendőket ellátó 

általános rektorhelyettesnek.  
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(7) Az etikai ügyekben eljáró testületek tagjai az eljárással kapcsolatos információkat kötelesek 

bizalmasan kezelni. 

 

6. § Összeférhetetlenség 

(1) Az etikai eljárások során biztosítani kell, hogy a vizsgálati folyamatban résztvevők 

személyükben ne legyenek érintettek vagy érdekeltek, és elfogultsággal ne legyenek vádolhatók 

(összeférhetetlenség). Amennyiben az etikai bizottság valamely tagjával szemben 

összeférhetetlenség áll fenn, az adott ügyben nem járhat el. Ebben az esetben helyette a póttag 

jár el. 

 

7. § Hatályba léptető rendelkezés 

(1) A KJE Etikai Kódexe 2020. november 25. napjával lép hatályba. 

(2) Jelen Etikai Kódexet a Kodolányi János Egyetem Szenátusa az SZE 1966/3.15/2020.(XI.25.) 

számú határozatával elfogadta. 


