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TTAARRTTAALL OOMM   

Általános rendelkezés 

Fegyelmi büntetések és intézkedések 

A fegyelmi eljárás 

A fegyelmi büntetés hatálya, mentesülés a fegyelmi büntetés alól 

Kártérítési felelısség 

Záró rendelkezések 

 

Általános rendelkezések 

1. § 

(1)  A hallgató kötelessége, hogy: 

1.1. megtartsa az intézmény helyiségei, továbbá az intézményhez tartozó területek használati rendjét, a 

gyakorlati képzés rendjét megırizze, illetve az elıírásoknak megfelelıen kezelje a rábízott vagy az 

oktatás során használt eszközöket, óvja az intézmény létesítményeit, felszereléseit, óvja saját és társai 

testi épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védı ismereteket. 

1.2. az intézmény és a kollégium (vagy szállásául szolgáló egyéb létesítmény, helyiség) vezetıi, tanárai, 

alkalmazottai, tanulótársai, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa; 

1.3.  megtartsa a jogszabályokban és az intézményi, kollégiumi  ( vagy szállásául szolgáló egyéb létesítmény, 

helyiség ) szervezeti és mőködési szabályzatában foglaltakat; 

1.4. tiszteletben tartsa az intézmény hagyományait; 

1.5. teljesítse az intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározott kötelezettségeket; 

1.6. egyébként olyan magatartást  tanúsítson, mind az intézményen belül, illetve azon kívül is, hogy az ne 

legyen alkalmas mások megbotránkozására, vagy riadalom keltésére, ne legyen kihívóan 

közösségellenes, erıszakos, illetve ne sértse az intézmény jó hírnevét.    

 (2) Amennyiben a hallgató a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, valamint az intézmény hallgatójához 

méltatlan viselkedést tanusít, vagy más elıtt az intézmény jó hírnevét sértı kijelentést tesz, vagy híresztel, 

illetve valótlant állít az intézménnyel kapcsolatosan, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi 

büntetésben részesíthetı. A fegyelmi eljárásban a hallgató, továbbá meghatalmazottja (Ptk. 222.-223. §) járhat 

el. 

(3) Nem tekinthetı fegyelmi vétségnek az olyan kötelességszegés, amelyhez az intézmény Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzata főz hátrányos következményeket. 

 

Fegyelmi büntetések és intézkedések 

2. § 

(1) A hallgató fegyelmi határozatban a következı fegyelmi büntetésben részesíthetı: 

a) megrovás; 

b) szigorú megrovás; 
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c) a térítési és juttatási szabályzat(ok)ban meghatározott kedvezmények és juttatások – legfeljebb hat hónap 

idıtartamra szóló – csökkentése, illetıleg megvonása; 

d) meghatározott idıre – legfeljebb két félévre – szóló eltiltás a tanulmányok folytatásától; 

e) kizárás az intézménybıl.  

A kizárás az intézménybıl a tanulmányok folytatásának végelges abbahagyását jelenti a Kodolányi János 

Fıiskolán. 

(2) A fegyelmi büntetés megállapításánál a cselekmény összes körülményeire – így különösen a sérelmet 

szenvedettek körére, a következményekre, a jogsértı magatartás ismétlésére, az elkövetett cselekmény súlyára 

kell figyelemmel lenni.  

(3)  Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott fegyelmi büntetésként szociális támogatást megvonni nem lehet.  

(4)  Az (1) bekezdés d) – e) pontjaiban meghatározott büntetés kiszabása együtt jár a hallgatói jogviszonnyal 

összefüggı juttatások, kedvezmények végleges, illetve idıszakos megvonásával.  

(5)  Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés ideje alatt a hallgatói jogviszony szünetel. 

(6)  A fegyelmi eljárás megindítását, illetve a fegyelmi büntetés kiszabását a hallgató tanulmányi teljesítménye nem 

befolyásolja.  

(7)  Az (1) bekezdésben meghatározott fegyelmi büntetést megállapító határozat ellen, annak közlésétıl számított 30 

napon belül a rektor elıtt megtámadható.  

 (8) Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha az intézménynek a fegyelmi vétségrıl való tudomásszerzés óta egy 

hónap, illetıleg a vétség elkövetése óta három hónap már eltelt (a cselekmény elévült). E rendelkezések 

alkalmazásában tudomásszerzés az, amikor az eljárásra okot adó körülmény a fegyelmi eljárás megindítására 

jogosult tudomására jutott. 

(9) Ha a fegyelmi eljárás alá vont személy ellen ugyanabban az ügyben büntetıeljárás folyik, annak jogerıs 

befejezéséig, illetve ha a fegyelmi eljárás alá vont személynek a fegyelmi eljárás során történı meghallgatása, 

tárgyaláson való részvétele önhibáján kívüli okból nem lehetséges, legfeljebb az akadály megszőnéséig a 

fegyelmi eljárást fel kell függeszteni.  

(10) A 2. §-ban foglaltakat a kollégiumban is alkalmazni kell, az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kivétellel. 

Az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott büntetés helyett a kizárás a kollégiumból büntetés alkalmazható.  

 

3. § 

(1) A fegyelmi büntetés célja a nevelés és a megelızés. A fegyelmi büntetést úgy kell kiszabni, hogy igazodjék a 

cselekmény súlyához, a hallgató vétkességének fokához, valamint az enyhítı és súlyosbító körülményekhez. 

 

 

4. § 

(1)  Fegyelmi büntetés kiszabása helyett - az eljárás megszüntetése mellett - figyelmeztetés alkalmazható, ha az 

elkövetett fegyelmi vétség az eset összes körülményeire - különösen a hallgató személyére, cselekménye 
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indítékára és az elkövetés módjára - tekintettel olyan súlyú, hogy a legenyhébb fegyelmi büntetés kiszabása is 

szükségtelen, és a figyelmeztetéstıl is kellı nevelı hatás várható. 

(2)  A figyelmeztetéssel az eljáró fegyelmi szerv rosszallását fejezi ki, és a hallgató figyelmét felhívja 

magatartásának helytelenségére, továbbá arra, hogy a jövıben tartózkodjék minden olyan cselekménytıl, amely 

újabb fegyelmi eljárásra adhat alapot. 

(3)  A figyelmeztetés ellen jogorvoslattal lehet élni. 

 

A fegyelmi eljárás 

5. § 

(1) Fegyelmi eljárást az intézmény oktatási rektorhelyettese rendelhet el. 

(2) Az intézményben a fegyelmi jogkört elsı fokon a Fegyelmi Bizottság (FB), másodfokon az intézmény rektora 

gyakorolja. 

 

6. § 

(1)  Nem vehet részt a fegyelmi jogkör gyakorlásában (kizárás) az FB olyan tagja, akitıl az ügy elfogulatlan 

megítélése nem várható el. 

(2) A fegyelmi jogkör gyakorlásából való kizárásra vonatkozó rendelkezést a jegyzıkönyvvezetıre is alkalmazni 

kell. 

(3) A kizárás kérdésében az intézmény oktatási rektorhelyettese határoz. 

 

7. § 

(1) A fegyelmi ügyben az elnökbıl és két tagból álló Fegyelmi Bizottság jár el elsı fokon. A Fegyelmi Bizottság 

elnökét és egyik tagját az oktatási rektorhelyettes jelöli ki, másik tagját a Hallgatói Önkormányzat jelöli ki. 

(2) Az elnök és a tagok megbízatása három (3) évre szól, mely meghosszabbítható. 

(3) A bizottsági tag akadályoztatása, vagy összeférhetetlenség esetén  a bizottsági tag pótlásáról más személy 

kijelölésével az oktatási rektorhelyettes intézkedik. 

 

 

8. § 

(1) A fegyelmi eljárás bejelentésre vagy hivatalos tudomásszerzés alapján indul. 

(2) A fegyelmi eljárást az oktatási rektorhelyettes az eljárás alá vont hallgató egyidejő értesítése mellett rendeli el és 

egyben felkéri a fegyelmi bizottságot az eljárás lefolytatására. A fegyelmi eljárást elrendelı intézkedés 

tartalmazza a fegyelmi eljárás alá vont hallgató nevét, lakcímét, tagozat, évfolyam megjelölését, szak(pár)ját, 

valamint az eljárás alapjául szolgáló cselekmény rövid leírását, az indok megjelölését.  

(3) Ha a hallgató kezdeményezte a fegyelmi eljárást, azt meg kell indítani, és le kell folytatni. 
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(4) A fegyelmi eljárást az elkövetésrıl való tudomásszerzéstıl számított harminc napon belül kell elrendelni, és a 

Fegyelmi Bizottságnak a saját eljárását a 2. § (11) bekezdésében foglaltak kivételével – egy hónapon belül be kell 

fejezni. 

(5) A fegyelmi eljárásban a tényállást tisztázni kell.  

(6) A fegyelmi eljárásban a hallgatót meg kell hallgatni, és biztosítani kell, hogy álláspontját, védekezését elıadja, 

továbbá, hogy bizonyítási indítvánnyal éljen.  

(7) Ha a meghallgatáskor a hallgató vitatja a terhére rótt kötelességszegést, vagy a tényállás tisztázása egyébként is 

indokolja, tárgyalást kell tartani.  

 

9. § 

(1) Ha a fegyelmi eljárás során bőncselekmény elkövetésének alapos gyanúja merül fel, az oktatási rektorhelyettes 

feljelentést tesz. 

(2) Ha a fegyelmi eljárás alá vont személy ellen ugyanabban az ügyben büntetıeljárás van folyamatban, annak 

jogerıs befejezéséig, a fegyelmi eljárást fel kell függeszteni. A fegyelmi eljárás felfüggesztése az elévülést 

megszakítja. 

(3) Az eljárás alá vont hallgatót az intézmény látogatásától a fegyelmi eljárás tartamára az oktatási rektorhelyettes 

tilthatja el. 

(4) Az intézmény látogatásától való eltiltás esetén a hallgató a jogerıs határozat meghozataláig az elıadásokat és más 

foglalkozásokat nem látogathatja, vizsgát nem tehet. 

 

10. § 

(1) A tárgyalásra az eljárás alá vont hallgatót, illetve meghatalmazottját írásban, a tanút és a szakértıt írásban vagy 

szóban (közvetlenül vagy telefonon) kell megidézni. Az idézésben meg kell jelölni a fegyelmi eljárás alá vont 

hallgató nevét, a fegyelmi tárgyalás helyét és idejét, valamint azt, hogy a címzettet milyen minıségben idézik. A 

megidézett figyelmét fel kell hívni arra, hogy a személyi igazolványát hozza magával. A szóban történı idézés 

megtörténtét az ügy irataiban fel kell jegyezni. 

(2) A fegyelmi eljárás alá vont hallgatót az idézésben figyelmeztetni kell arra, hogy jogában áll védekezését írásban 

benyújtani, továbbá utalni kell arra, hogy a tárgyaláson az 1. § (2) bekezdése értelmében  a hallgató 

meghatalmazottja is eljárhat. 

 (3) Az eljárás alá vont személy meghatalmazottjának jogai:  

a) betekinthet az ügy irataiba; 

b) indítványokat terjeszthet elı; 

c) a tanúkhoz, szakértıkhöz kérdéseket intézhet. 

(4) A Fegyelmi Bizottság elnökének felkérésére az intézmény jogi tanácsadója a bizottság rendelkezésére áll. 
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11. § 

(1) A fegyelmi tárgyalást a Fegyelmi Bizottság elnöke vezeti. Ügyel e szabályzat rendelkezéseinek megtartására, a 

tárgyalás rendjének megóvására és gondoskodik arról, hogy az eljárásban részt vevı személyek jogaikat 

gyakorolhassák. 

 (2) A fegyelmi tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha a hallgató, illetve a meghatalmazott ismételt szabályszerő 

értesítés ellenére sem jelent meg.   

(3) Ha a fegyelmi lejárás alá vont hallgató távolmaradásának menthetı indokát igazolja, meghallgatására új 

idıpontot kell kitőzni, illetve kérelmére lehetıvé kell tenni, hogy észrevételeit írásban megtehesse. 

(4) A fegyelmi tárgyalás nyilvános – közérdekbıl, vagy az eljárás alá vont hallgató érdekében –, a Fegyelmi 

Bizottság a hallgatóságot a tárgyalásról vagy annak egy részérıl kizárhatja. A Fegyelmi Bizottság a határozatát 

nyilvánosan hirdeti ki.  

(5) A fegyelmi eljárás alá vont hallgató meghallgatása alatt az ugyanazon fegyelmi eljárás alá vont - még meg nem 

hallgatott - más hallgatók, valamint a tanúk nem lehetnek jelen. 

 

12. § 

(1) Ha az eljárás alá vont hallgató a fegyelmi vétség elkövetését a tárgyaláson beismeri, és a beismeréshez nem fér 

kétség, a további bizonyítást mellızni lehet. 

(2) Ha további bizonyítás válik szükségessé, a Fegyelmi Bizottság meghallgatja a tanúkat és szükség esetén a 

szakértıt. 

(3) A tanútól meg kell kérdezni, hogy az ügyben érdekelt vagy elfogult-e, figyelmeztetni kell az igazmondás 

kötelezettségére és a hamis tanúzás büntetıjogi következményeire. A fegyelmi eljárásban elkövetett hamis 

tanúzás vétség, amely miatt a hallgató ellen fegyelmi eljárás is indítható. 

(4) Ha a tanú vallomása a fegyelmi eljárás alá vont hallgató védekezésével vagy más tanúk vallomásával ellentétes, 

ennek tisztázását - szükség esetén - szembesítéssel kell megkísérelni. 

(5) A szembesítés eredményét a jegyzıkönyvben rögzíteni kell. 

(6) Ha a hallgató bizonyítási kérelmét elutasítják, annak indokát a fegyelmi határozatban meg kell jelölni, kivéve ha 

azt állapítják meg, hogy a hallgató nem követett el fegyelmi vétséget.  

 

13. § 

(1) A fegyelmi tárgyalásról jegyzıkönyvet kell készíteni. A jegyzıkönyvet a Fegyelmi Bizottság elnöke, a 

jegyzıkönyvvezetı és a bizottság egy hallgató tagja írja alá. 

(2) A jegyzıkönyvben foglaltak megfelelı részét a meghallgatott személyekkel ismertetni kell és velük alá kell 

íratni. A meghallgatott személy a jegyzıkönyv kiegészítését vagy helyesbítését kérheti. Az aláírás esetleges 

megtagadását, és ennek okát a jegyzıkönyvben rögzíteni kell. 

(3) A jegyzıkönyvet a fegyelmi iratokhoz kell csatolni. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

7 

14. § 

(1) A Fegyelmi Bizottság a határozatát a bizonyítási eljárás lefolytatása után, zárt ülésen, szavazással hozza meg. A 

zárt ülésen csak a fegyelmi bizottság elnöke és tagjai, valamint a jegyzıkönyvvezetı lehetnek jelen. 

(2) A határozat — amennyiben a 4. § rendelkezései az ügyben nem alkalmazhatók — fegyelmi büntetést kiszabó 

vagy a fegyelmi eljárást megszüntetı lehet. 

(3) A Fegyelmi Bizottság a határozatot kizárólag a fegyelmi tárgyaláson közvetlenül megvizsgált bizonyítékokra 

alapozhatja. Kétséget kizáróan nem bizonyított tényt a fegyelmi eljárás alá vont hallgató terhére értékelni nem 

lehet. 

(4) A határozat bevezetı részében meg kell jelölni, hogy azt az intézmény hozta, továbbá annak a hallgatónak a 

nevét, aki ellen a fegyelmi eljárást elrendelték, valamint a fegyelmi tárgyalás helyét, idejét és azt, hogy a tárgyalás 

nyilvános volt-e. 

 

15. § 

(1) Büntetést kiszabó határozatot kell hozni, ha a Fegyelmi Bizottság megállapítja, hogy az eljárás alá vont hallgató 

fegyelmi vétséget követett el, és ezért vele szemben fegyelmi büntetés kiszabását látja szükségesnek. 

(2) A büntetést kiszabó határozat rendelkezı részének tartalmaznia kell: 

a) a fegyelmi felelısségre vont hallgató nevét és egyéb személyi adatait (személyi igazolványának számát, 

lakcímét, évfolyamát, szakát, tagozatát); 

b) az elkövetett fegyelmi vétség megnevezését; 

c) az alkalmazott fegyelmi büntetést és az ezzel kapcsolatos egyéb rendelkezéseket (pl. határozat nyilvános 

kihirdetésének elrendelését, meghatározva a módot, a helyet és az idıpontot, illetve tartamot); 

d) utalást a fellebbezés lehetıségére és bejelentésének nyolc napos határidejére. Nem kell utalni a fellebbezési 

lehetıségre, ha a jogosultak a fellebbezésrıl lemondtak. 

(3) A büntetést kiszabó határozat indokolásának tömören tartalmaznia kell: 

a)   a megállapított tényállást; 

b)  a bizonyítékok megjelölését és értékelését; 

c)  a bizonyítási indítvány elutasításának okát; 

d)  annak kifejtését, hogy az elkövetett cselekmény milyen vétséget valósít meg, és annak elkövetésében a 

hallgató mennyiben vétkes; 

e)  a büntetés kiszabásánál figyelembe vett enyhítı és súlyosbító körülményeket; 

f)   hivatkozást azokra a rendelkezésekre, amelyek a fegyelmi büntetés alapjául szolgáltak. 

 

16. § 

(1) A Fegyelmi Bizottság megszüntetı határozatot hoz, ha 

a) az elkövetett cselekmény nem fegyelmi vétség vagy azt nem az eljárás alá vont hallgató követte el; 

b) a fegyelmi vétség elkövetése nem bizonyítható; 



 

 

 

 

 

 

 

 

8 

c) nem állapítható meg a hallgató vétkessége; 

d) a fegyelmi vétség elévült; 

e) az eljárás alapjául szolgáló cselekményt fegyelmi úton már jogerısen elbírálták; 

f) a fegyelmi bizottság a hallgatóval szemben büntetés helyett figyelmeztetést alkalmaz. 

(2) A megszüntetı határozat rendelkezı részének tartalmaznia kell: 

a) a fegyelmi eljárás alá vont hallgató nevét és egyéb személyi adatait; 

b) a fegyelmi vétség megjelölését, amely miatt a fegyelmi eljárást elrendelték, 

c) a fegyelmi eljárás megszüntetésének kimondását; 

d) a megszüntetés okának megjelölését; 

e) utalást - erre irányuló döntés esetén - a figyelmeztetés alkalmazására; 

f) utalást a fellebbezés benyújtásának lehetıségére és a benyújtás nyolc napos határidejére. Nem kell utalni a 

fellebbezés lehetıségére, ha a jogosultak a fellebbezésrıl lemondtak. 

(3) A megszüntetı határozat indoklásában röviden elı kell adni a megállapított tényeket és bizonyítékokat, ki kell 

térni azokra az okokra, amelyek a Fegyelmi Bizottságot az eljárás megszüntetésére indították, ennek során 

hivatkozni kell az (1) bekezdésnek arra a pontjára, amelyen a fegyelmi eljárás megszüntetése alapul. 

 

17. § 

(1) Az eljáró Fegyelmi Bizottság elnöke a zárt ülésen meghozott fegyelmi határozatot kihirdeti. 

(2) A kihirdetés során fel kell olvasni a határozat - zárt ülésen írásba foglalt - rendelkezı részét és ismertetni kell a 

határozat indoklásának lényegét. 

(3) A határozat kihirdetése után a Fegyelmi Bizottság elnöke felhívja a fellebbezésre jogosultak figyelmét a 

jogorvoslat lehetıségére. 

(4) A fegyelmi határozatot az érintett távollévıkkel kézbesítéssel kell közölni a kihirdetésétıl számított 15 napon 

belül.  

(5) Az írásba foglalt határozatot és megfelelı számú másolati példányát az eljáró Fegyelmi Bizottság elnöke írja alá. 

(6) A határozatot az eljárás alá vont hallgatónak és a védınek akkor is kézbesíteni kell, ha a határozatot velük 

kihirdetés útján közölték. 

(7) A Fegyelmi Bizottság a kihirdetett határozatát nem változtathatja meg. Ha azonban a Fegyelmi Bizottság 

megállapítja, hogy a felettes szerv vagy a bíróság által még el nem bírált határozata jogszabályt sért, vagy 

ellentétes a HFKSz rendelkezéseivel, a határozatot módosíthatja, illetve visszavonhatja. A határozat érdemi 

részével össze nem függı hibákat (név, szám-, számítási hiba vagy más elírás) egyébként is, saját hatáskörében 

eljárva kijavíthatja. Az érdekelteket mindkét esetben értesíteni köteles. 

 

18. § 

(1) Az elsıfokú határozat ellen a fegyelmi eljárás alá vont hallgató, illetıleg a meghatalmazott fellebbezhet. 
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(2) Az, akivel a Fegyelmi Bizottság a határozatát kihirdetés útján közli, a fellebbezést nyomban bejelentheti, a 

fellebbezési jogáról lemondhat, illetve gondolkodási idıt kérhet. Ez utóbbi esetben a fellebbezés határideje a 

határozat kézhezvételétıl számított nyolc nap. A fellebbezési határidı elmulasztását további nyolc napon belül - 

kellı indokkal - igazolni lehet. 

(3) Az írásbeli fellebbezést a Fegyelmi Bizottság elnökéhez, a másodfokon eljáró rektorához címzetten kell 

benyújtani. 

(4) A fellebbezésnek a határozatban foglalt rendelkezések végrehajtására halasztó hatálya van. 

 

19. § 

(1) A Fegyelmi Bizottság a fellebbezést és az eljárásban keletkezett iratokat a fellebbezési határidı leteltét kıvetıen 

haladéktalanul felterjeszti a rektorhoz. 

(2) A rektor a fellebbezést - annak kézhezvételétıl számított - tizenöt napon belül bírálja el, de ez a határidı az ügy 

bonyolultságára való tekintettel további tizenöt nappal meghosszabbítható. 

(3) A fellebbezett ügyben a rektor általában az iratok alapján dönt. Szükség esetén azonban az érdekelteket 

megidézheti és meghallgatásuk, valamint az egyéb beszerzett bizonyítékok alapján határoz. Ebben az esetben a 

fellebbezést harminc napon belül kell elbírálni. 

(4) A rektor az elsıfokú határozatot 

a) helybenhagyja; 

b) megváltoztatja; 

c) hatályon kívül helyezi és a fegyelmi bizottságot új eljárásra utasítja. 

(5) Ha a fellebbezés elkésett, vagy azt nem a jogosult terjesztette elı, a rektor a fellebbezést elutasítja. 

(6) A másodfokú határozat tartalmára és közlésére a 16-17. §. az irányadó. A határozatot a rektor a fegyelmi 

bizottság elnökének egyidejő értesítése mellett küldi meg. 

(7) A rektor fegyelmi büntetést megállapító határozata annak közlésétıl számított, 30 napon belül megtámadható a 

Fejér Megyei Bíróságon. A keresetlevél benyújtásáról a hallgatónak az intézményt a keresetlevél egy 

példányának megküldésével értesítenie kell. 

20. § 

(1) A határozatot csak jogerıre emelkedése után lehet végrehajtani. 

(2) A fegyelmi határozat azon a napon emelkedik jogerıre, amelyen 

a) a fellebbezésre jogosultak a fellebbezési jogukról lemondtak, illetıleg a fellebbezést visszavonták; 

b) a fellebbezési határidı fellebbezés bejelentése nélkül telt el. 

(3) Ha a rektor az elsıfokú határozatot helybenhagyta vagy megváltoztatta, illetıleg a fellebbezést elutasította, a 

fegyelmi határozat a közlésének napján emelkedik jogerıre. A jogerıs határozat végrehajtható kivéve, ha a 

hallgató vagy meghatalmazottja a határozat bírósági felülvizsgálatát kérte.  

(4) A jogerıre emelkedett határozatra záradékul rá kell vezetni, hogy a határozat jogerıs és végrehajtható, valamint 

azt, hogy mely napon emelkedett jogerıre. 



 

 

 

 

 

 

 

 

10 

(5) A jogerıs határozatot nyilvántartásba kell venni, a határozat egy másolatát a hallgató személyi iratgyőjtıjében 

kell elhelyezni. 

(6) A 2. §. (1) d) és e) pontjában meghatározott büntetés kiszabása esetén a határozat jogerıre emelkedésével 

egyidejőleg a határozat rendelkezı részét a Tanulmányi Hivatal bejegyzi a hallgató leckekönyvébe. 

 

21. § 

(1)  Ha a Fegyelmi Bizottság határozata elsı fokon jogerıre emelkedik, a határozatot a bizottság megküldi a 

rektornak. 

(2) A Fegyelmi Bizottság a jogerıs határozat megküldésével értesíti 

a) az oktatási rektorhelyettest; 

b) az intézmény fıtitkárát; 

c) a tanulmányi igazgatót; 

d) a fegyelmi büntetés végrehajtására jogosult szervet; 

e) az intézmény Hallgatói Önkormányzatát. 

 (3) A nappali tagozatos hallgató ellen hozott jogerıs, büntetést megállapító határozatról értesíteni kell 

a) a hallgatói jogviszony szünetelését vagy megszőnését eredményezı határozat esetén a hallgató szüleit 

(eltartóját, gondozóját); 

b) szükség esetén a kollégium igazgatóját. 

 

A fegyelmi büntetés hatálya, mentesülés a fegyelmi büntetés alól 

22. § 

(1) A fegyelmi büntetéssel sújtott hallgató a büntetés hatályának tartama alatt köteles az általa elkövetett 

kötelezettségszegésrıl számot adni, s a kötelezettségszegés ténye a személyével kapcsolatos mérlegelési alapú 

döntések során figyelembe vehetı. 

(2)  A hallgató a fegyelmi büntetéshez főzıdı hátrányos következmények alól - kérelem és erre vonatkozó határozat 

nélkül - mentesül: 

a) a 2. §. (1) bekezdésének a) pontjában foglalt fegyelmi büntetés esetén a határozat jogerıre emelkedésétıl 

számított egy hónap elteltével; 

b) a 2. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt fegyelmi büntetés esetén a határozat jogerıre emelkedésétıl 

számított három hónap elteltével; 

c) a 2. §. (1) bekezdésének c) pontjában foglalt fegyelmi büntetés esetén a határozatban kiszabott büntetés 

idıtartamának lejártával; 

d) a  2. §. (1) bekezdésének d) pontjában foglalt fegyelmi büntetés esetén az eltiltás lejártával; 

e) a 2. §. (1) bekezdésének ea) pontjában foglalt fegyelmi büntetés esetén a határozott idıre szóló kizárás 

lejáratával; 

f)  a  2. §. (1) bekezdésének eb) pontjában foglalt fegyelmi büntetés esetén a mentesülés nem érvényesíthetı. 
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(3) A fegyelmi büntetés hatálya alatt állt hallgató a mentesítésre vonatkozó kérelmét a rektornak nyújtja be. 

Mentesítés esetén a rektor határozatot hoz, és intézkedik a fegyelmi büntetés nyilvántartásból történı törlésérıl. 

A juttatás (kedvezmények) újra folyósításáról a rektor megkeresése alapján a Tanulmányi Hivatal írásban 

intézkedik a Gazdasági Hivatal felé. 

(4) Mentesülés esetén a fegyelmi határozatot a nyilvántartásból törölni kell. A törlés úgy történik, hogy az 

iratgyőjtıben elhelyezett határozatra az elsıfokú fegyelmi szerv intézkedése alapján rájegyzik a mentesülés 

tényét. Az a)-d) pontokban megjelölt büntetések hatályának lejárta egyúttal a mentesülést jelenti. 

 

 
Kártérítési felelısség 

23. § 

(1) Ha a hallgató a tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben az intézménynek, illetve a 

gyakorlati képzés szervezıjének jogellenesen kárt okoz, a Ptk. szabályai szerint kell helyt állnia az alábbiak 

szerint. 

a)  Gondatlan károkozás esetén a kártérítés mértéke nem haladhatja meg a károkozás napján érvényes legkisebb 

kötelezı munkabér (minimálbér) egyhavi összegének ötven százalékát.  

b) Szándékos károkozás esetén az okozott teljes kárt meg kell téríteni.  

(2) A hallgató a jegyzékkel vagy átvételi elismervénnyel visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett 

dolgokban bekövetkezett hiányért, kárért teljes kártérítési felelısséggel tartozik, feltéve, hogy azt állandóan 

ırizetében tartja, kizárólagosan használja vagy kezeli. Mentesül a felelısség alól, ha a hiányt elháríthatatlan ok 

idézte elı.  

(3) Ha a hallgató hallgatói szerzıdést kötött, a gyakorlati képzés szervezıjének okozott kár megtérítésére a 

szakképzési törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.  

(4) A jogerıs kártérítési határozat annak közlésétıl számított 30 napon belül Bíróság elıtt megtámadható. A jogerıs 

határozat végrehajtható, kivéve ha bírósági felülvizsgálatát kérték. A keresetlevél benyújtásáról a hallgatónak az 

intézményt a keresetlevél egy példányának megküldésével értesíteni kell. 

(5) A kártérítési felelısség megállapításának eljárási szabályai megegyeznek a fegyelmi eljárás szabályaival.  

 

Záró rendelkezések 

24. § 

(1) Ez a szabályzat 2012. december 6-án lép hatályba. 

(2) A jelen Szabályzatot az intézmény Szenátusa az SZE 1171/3.14/2012.(XII.5.) számú határozatával elfogadta. 

 

Dr. h.c. Szabó Péter PhD. 
            rektor 

 


