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4.§  

(1) Egy adott fegyelmi ügyben 3 tagú Fegyelmi Tanács jár el. 
(2) Az eljáró FET elnöke minden esetben a FEB elnöke, aki mellett egy oktatói tag és egy hallgatói 

tag van. 
(3) Az  eljáró  FET  oktatói  tagja  az  érintett  hallgató  szakja  szerinti  képzési  terület  szerint 

megválasztott FEB tag. Akadályoztatás esetén a FEB elnöke más FEB tagot is kijelölhet. 
(4) A FET hallgatói tagja az érintett hallgató szakja szerinti képzési terület szerinti hallgatói FEB tag. 

Ez utóbbi akadályoztatása vagy érdekeltsége (összeférhetetlensége) esetén a FEB elnöke jelöli 
ki a többi hallgatói tag közül a FET hallgatói tagját,  lehetőleg az ugyanazon  intézethez tartozó 
hallgatói FEB tagok közül 

5.§  
A FEGYELMI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA 

(1) A fegyelmi eljárás megindítására a Rektor (valamennyi hallgató vonatkozásában), a Dékánok és 
az  önálló  intézetek  igazgatói  (az  általuk  irányított  szervezeti  egységhez  rendelt  szakokon 
tanulmányokat folytató hallgatók vonatkozásában) valamint az Egyetemi Kollégium  igazgatója 
(az Egyetemi Kollégiumban lakó hallgatók vonatkozásában) jogosult. 

(2) A  fegyelmi  eljárást  az  (1)  bekezdésben  megjelölt  személyek  minden  esetben  kötelesek 
megindítani, amikor a bármely módon tudomásukra jutott információk alapján úgy ítélik meg, 
hogy  fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja merül  fel. A 2.§  (3) és  (4) bekezdésében 
foglalt  esetekben  a  fegyelmi  eljárás  megindítása  csak  írásban  kezdeményezhető,  mely 
kezdeményezéshez csatolni kell a cselekményt  leíró, a bejelentő, a tanuk és a vétkes hallgató 
aláírását  tartalmazó  jegyzőkönyvet  és  a  tárgyi  bizonyítékot/bizonyítékokat.  Amennyiben  a 
vétkes  hallgató  a  jegyzőkönyv  aláírását  megtagadja,  úgy  ezt  a  tényt  kell  rögzíteni  a 
jegyzőkönyvben, de ez nem akadálya a fegyelmi eljárás megindításának.  

(3) A  fegyelmi  eljárás  megindításakor  nem  lehet  mérlegelési  szempont  a  hallgató  tanulmányi 
teljesítménye. 

(4) A  fegyelmi  eljárás megindításáról  írásban  kell  értesíteni  a  FEB  elnökét.  A  fegyelmi  eljárás 
megindítását elrendelő levélnek tartalmaznia kell: 
a) annak az eseménynek a rövid leírását, mely a fegyelmi eljárás megindításának oka, 
b) a fegyelmi vétség elkövetésével gyanúsított hallgató azonosításához szükséges adatokat, 

(5) Az  esetleges  bizonyítékokat,  a  szabálysértésről  készült  jegyzőkönyvet,  a  tanuk  listáját,  stb. 
mellékletben csatolni kell a fegyelmi eljárás megindításáról küldött értesítéshez. 

(6) A  fegyelmi  eljárás megindítója  rendelkezhet  úgy,  hogy  a  fegyelmi  tárgyalás  időpontjáig  az 
érintett  hallgatót  az  Egyetem  helyiségeinek  látogatásától  eltiltja.  Ezt  a  döntést  a  fegyelmi 
eljárás  megindításáról  az  érintett  hallgatót  tájékoztató  levélben  rögzíteni  kell.  Ebben  az 
esetben a  levél egy másolatát meg kell küldeni a Tanulmányi Osztálynak,  ill. a Felnőttképzési 
Központnak  (a  továbbiakban  röviden  TO/FK),  melynek  vezetője  gondoskodik  az  érdekelt 
oktatói kör értesítéséről. 

(7) A  fegyelmi  eljárás megindítását  követően  a  FEB  elnöke,  a  4.§  előírásait  szem  előtt  tartva, 
kijelöli az adott ügyben eljáró FET oktatói és hallgatói tagját.  

(8) A FEB elnöke  írásban értesíti az érintett hallgatót, a FET oktatói és hallgatói tagját a fegyelmi 
tárgyalás helyszínéről és időpontjáról.  

(9) Az írásbeli értesítésben az üggyel kapcsolatos minden lényeges körülményre ki kell térni.  
(10) Az  esetlegesen  rendelkezésre  álló  dokumentumok  másolatait  a  FEB  elnöke  az  értesítéssel 

egyidejűleg eljuttatja a FET tagjaihoz. 
(11) A fegyelmi tárgyalás helyszíne kizárólag az Egyetem hivatalos helyisége lehet. 
(12) Az írásbeli értesítést oly módon kell elküldeni, hogy a FET tagjai és az érintett hallgató legalább 

5 nappal a tárgyalás napja előtt megkaphassák. 
(13) Az  érintett hallgatónak  küldött  írásbeli  értesítésben  fel  kell hívni  a  figyelmet  arra, hogy  jogi 
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képviselő  igénybevételével  is  védekezhet,  de  erről  a  szándékáról  a  FET  elnökét  legalább  1 
nappal a tárgyalás időpontja előtt írásban tájékoztatnia kell. 

 
6.§  

A FEGYELMI TÁRGYALÁS 

(1) A tárgyalás általában nyílt, de az érintett hallgató kérésére a FET elnökének zárt tárgyalást kell 
elrendelnie. 

(2) A FET határozatképes, ha az elnök és a szabályosan kiértesített tagok legalább egyike jelen van. 
(3) A tárgyalásra mind az elnök mind az érintett hallgató tanukat, szakértőket, stb. hívhat, ha ezt 

szükségesnek  látja.  A  tárgyalásra  a  fegyelmi  eljárás  megindítását  kezdeményezőt 
mindenképpen meg kell hívni. 

(4) A  tárgyalást az érintett hallgató vagy  jogi képviselője  távollétében  is  le  lehet  folytatni, ha az 
ismételt és szabályszerű értesítés ellenére egyikük sem jelenik meg. 

(5) A tárgyalás alkalmával a FET elnöke ismerteti a tényállást és kérdést tesz fel az eljárás alá vont 
hallgatónak, hogy elismeri‐e vétkességét. 

(6) Amennyiben a hallgató elismeri vétkességét, további bizonyítás nem szükséges. 
(7) Amennyiben  a  hallgató  vétkességét  nem  ismeri  el,  további  bizonyítás  szükséges,  melynek 

során  először  az  elnök  által  meghívott  ezután  pedig  az  érintett  hallgató  által  meghívott 
tanukat, szakértőket, stb. kell meghallgatni (ha vannak ilyenek). 

(8) Végezetül  az  érintett  hallgatónak  vagy  jogi  képviselőjének  kell  lehetőséget  biztosítani  arra, 
hogy álláspontját kifejtse. 

7.§  

(1) A FET minden esetben zárt ülésen hoz döntést nyílt szavazással. 
(2) A FET döntése lehet: 

a) felmentés, ha bebizonyosodik, hogy a hallgató nem követett el fegyelmi vétséget, 
b) megrovás, 
c) szigorú megrovás, 
d) a  térítési  és  juttatási  szabályzatban  meghatározott  kedvezmények  és  juttatások 

csökkentése, illetőleg megvonása, 
e) az  egyetemen  folytatott  tanulmányoktól  meghatározott  időre  (legfeljebb  2  félév) 

történő eltiltás, 
f) a hallgatói jogviszony megszüntetése (kizárás az Egyetemről). 

(3) A  fegyelmi büntetés megállapításánál  a  cselekmény összes  körülményeire  ‐  így  különösen  a 
sérelmet  szenvedettek  körére,  a  következményekre,  a  jogsértő magatartás  ismétlésére,  az 
elkövetett cselekmény súlyára kell figyelemmel lenni. 

(4) A (2)e) pontjában említett fegyelmi büntetéssel kapcsolatban a FET meghatározott időre, ill. az 
érintett  hallgató  egyetemi  tanulmányainak  idejére  történő  felfüggesztést  is  határozatba 
foglalhat. 

(5) A  (2)c)  pontjában  említett  kedvezmények  és  juttatások  között  a  szociális  támogatás 
csökkentése vagy megvonása nem lehetséges. 

(6) A  kedvezmények  és  juttatások  közül  egyszerre  többnek  a  megvonása,  ill.  csökkentése  is 
szerepelhet  a  határozatban.  A megvonás,  ill.  csökkentés maximális  időtartama  5  hónap.  A 
csökkentés mértéke minden esetben 50%. 

(7) A (2)e) pontjában említett döntés esetén a hallgató hallgatói  jogviszonya szünetel (kényszerű 
passzív félév). Az ilyen passzív félévet a TVSZ szabályai szerint úgy kell tekinteni, mint a hallgató 
saját kérésére kezdeményezett passzív félévet, azzal az eltéréssel, hogy az eltiltás féléveiben a 
hallgatónak  nem  kell  teljesítenie  a  TVSZ  beiratkozással  és  bejelentkezéssel  kapcsolatos 
előírásait.  

(8) A  döntés  meghozatalakor  nem  lehet  mérlegelési  szempont  a  hallgató  tanulmányi 
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teljesítménye.  
(9) A (2)c) és a (2)e) pontja szerinti döntés a hallgató tanulmányaiban soron következő tanulmányi 

félévre/félévekre vonatkozik. 
(10) A (2)f) pontja szerinti döntés azonnali hatályú. 
(11) A döntés meghozatalát követően azt az érintett hallgató előtt a FET elnöke azonnal kihirdeti. 

8.§   

(1) A  FET  döntése  ellen  a  hallgató  a  számára  írásban  megküldött  határozat  kézhezvételétől 
számított 15 napon belül írásban fellebbezést nyújthat be a rektorhoz. 

(2) A rektor 15 napon belül meghozza a másodfokú döntést. 
(3) A  másodfokon  hozott  döntés  ellen  fellebbezésnek  helye  nincs,  kivéve  a  tanulmányok 

folytatásából meghatározott  időre  történő  kizárás,  ill.  a  hallgatói  jogviszony  fegyelmi  úton 
történő megszüntetésének eseté, amikor a határozat bíróság előtt megtámadható.  

9.§  
ADMINISZTRÁCIÓ 

(1) A  fegyelmi  tárgyalásról  jegyzőkönyvet  kell  vezetni, melyben  rögzíteni  kell minden  lényeges 
mozzanatot és a hozott határozatot. A jegyzőkönyv összeállítása a FET elnökének feladata. 

(2) A FET elnöke haladéktalanul gondoskodik arról, hogy a határozatot az érintett hallgató írásban 
megkapja. 

(3) A FET határozatának  jogerőre emelkedését követően a FEB elnöke eljuttatja azt a TO/FK‐nak, 
ahol  a  határozatot  az  érintett  hallgató  személyi  anyagához  csatolják  és  bejegyzik 
leckekönyvébe. 

(4) Az  ügy  iratainak  rendezése  a  FEB  elnökének  feladata,  aki  a  rendezett  iratanyagot  a Rektori 
Hivatalban irattárba helyezteti. 

10.§  
MENTESÜLÉS, MENTESÍTÉS 

(1) A megrovásban, ill. szigorú megrovásban részesített hallgató egy év elteltével, ha közben nem 
követett el fegyelmi vétséget, mentesül a fegyelmi büntetés alól. 

(2) A kedvezmények és juttatások megvonásával vagy csökkentésével büntetett hallgató mentesül 
a  fegyelmi büntetés alól a büntetés  időtartamának  leteltét követő egy év múltán, ha közben 
nem követ el ismét fegyelmi vétséget. 

(3) Az egyetemen folytatott tanulmányoktól meghatározott  időre eltiltott hallgató a büntetésben 
meghatározott időt követő egy évvel mentesül a fegyelmi büntetés alól, ha közben nem követ 
el ismét fegyelmi vétséget. 

11.§  

(1) A  mentesülési  idő  felének  letelte  után  a  fegyelmi  büntetésben  részesült  hallgató  írásban 
kérheti a Rektortól a fegyelmi büntetés hatálya alól történő mentesítését. 

(2) A mentesítésről a Rektor a kérvényben előadottak és egyéb körülmények mérlegelése alapján 
dönt. 

12.§  
KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK 

(1) A kártérítési felelősség általános kérdéseit a Törvény 44. – 46.§‐ai szabályozzák. 
(2) Kártérítési  ügyekben  az  eljárás  szabályai  értelemszerűen megegyeznek  a  fegyelmi  ügyekre 

vonatkozó szabályokkal. 
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(3) A hallgató kártérítési ügyeiben a fegyelmi ügyekben eljárni jogosult testületek járhatnak el. 
(4) A hallgató kártérítési felelősségét első fokon a FET jogosult megállapítani. 
(5) A  kártérítés mértéke  gondatlan  károkozás  esetén  nem  haladhatja meg  a  károkozás  napján 

érvényes legkisebb kötelező munkabér (minimálbér) egyhavi összegének ötven százalékát. 
(6) Szándékos károkozás esetén az okozott kárt teljes egészében meg kell téríteni. 
(7) Teljes  kártérítési  felelősséggel  tartozik  a  hallgató  a  jegyzékkel  vagy  átvételi  elismervénnyel, 

visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett dolgokban bekövetkezett hiányért, 
kárért,  feltéve,  hogy  azt  állandóan  őrizetében  tartja,  kizárólagosan  használja  vagy  kezeli.  A 
hallgató  ilyen  esetben  is mentesül  a  kártérítési  felelősség  alól,  ha  a  hiányt  bizonyíthatóan 
elháríthatatlan külső ok idézte elő. 

13.§  
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

(1) Ugyanazon  ügyben  fegyelmi  eljárás  alá  vont,  de  különböző  karokhoz/önálló  intézetekhez 
tartozó  hallgatók  ügyét  összevontan  kell  tárgyalni,  de  ebben  az  esetben  annyi  hallgatói  és 
oktatói  tagot kell meghívni a 4.§  figyelembevételével, ahány képzési  terület érintett az adott 
ügyben. 

(2) A határozathozatalkor minden egyes hallgató esetében külön‐külön kell szavazni. A hallgatói és 
oktatói  tagok  közül mindig  az  jogosult  szavazni,  aki  az  érintett  hallgatóval  azonos  képzési 
területhez tartozik. 

14.§  

(1) Jelen  szabályzat  előírásait  az  Egyetemi  Kollégiumban  jogszerűen  lakó  hallgatók  Kollégiumi 
Házirendbe ütköző cselekményeire a (2) bekezdésben felsorolt eltérésekkel kell alkalmazni. 

(2) A  fegyelmi  büntetések  közül  nem  alkalmazható  az  egyetemen  folytatott  tanulmányoktól 
meghatározott időre történő eltiltás és a hallgatói jogviszony megszüntetése helyett a kizárás a 
kollégiumból büntetés alkalmazható. 

15.§  

(1) Nem lehet megindítani a fegyelmi (kártérítési) eljárást, ha eltelt a 
a) fegyelmi vétségről (károkozásról) történt tudomásszerzés óta egy hónap, 
b) fegyelmi vétség elkövetése (károkozás) óta egy év  

(2) Ha a fegyelmi (kártérítési) eljárás alá vont hallgató ellen ugyanazon ügyben büntető eljárás  is 
folyik, a fegyelmi (kártérítési) eljárást fel kell függeszteni a büntető eljárás jogerős lezárásáig. 

(3) Ugyancsak  fel kell  függeszteni a  fegyelmi  (kártérítési) eljárást, ha az eljárás alá vont  személy 
kellő módon indokolja, hogy meghallgatása, tárgyaláson való részvétele önhibáján kívüli okból 
nem lehetséges. A felfüggesztés csak a felfüggesztés okának fennállásáig történhet. 

16.§  

(3) A  FEB  elnöke  a  megindított  fegyelmi  eljárást,  az  eljárás  folyamán  bármikor,  egy  ízben, 
felfüggesztheti, ha az eljárás 30 napon belüli lezárása objektív okok miatt nem biztosítható. 

(4) A felfüggesztés csak írásban történhet, melyben le kell írni a felfüggesztés okát, kezdőnapját és 
végnapját vagy időtartamát. Az értesítést az érintett hallgatónak is meg kell kapnia. 

(5) Felfüggesztés esetén az eljárás lefolytatására a Törvényben meghatározott 30 napos határidő a 
felfüggesztés időtartamával meghosszabbodik. 

17.§  

(1) Ha  a  fegyelmi  eljárás  megindítója  a  fegyelmi  eljárás  alá  vont  hallgatót  az  egyetem 
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helyiségeinek  látogatásától eltiltotta és emiatt a hallgató nem tudott eleget tenni tanulmányi 
kötelezettségeinek, akkor a TVSZ vonatkozó előírásai szempontjából 
a) a fegyelmi büntetés kiszabása esetén saját hibájából mulasztó hallgatónak kell tekinteni, 
b) felmentő határozat esetén önhibáján kívül mulasztó hallgatónak kell tekinteni. 

(2) Ha  a  fegyelmi  eljárás  alá  vont  hallgató  a  fegyelmi  tárgyalás  napja  előtt  kéri  hallgatói 
jogviszonyának megszüntetését, akkor az ellene  indított  fegyelmi eljárást meg kell  szüntetni, 
de a  fegyelmi eljárás megindításának  tényét és az eljárás megszüntetésének okát a hallgató 
személyi anyagában és leckekönyvében rögzíteni kell. 

(3) Ha  a  kártérítési  eljárás  alá  vont  hallgató  a  kártérítési  tárgyalás  napja  előtt  kéri  hallgatói 
jogviszonyának megszüntetését, 
a) a kártérítési felelősséget akkor is meg kell állapítani, 
b) a  kártérítési  eljárást  meg  kell  szüntetni,  de  az  eljárás  megindításának  tényét  és  a 

megszüntetés okát a hallgató személyi anyagában és leckekönyvében rögzíteni kell, 
c) az Egyetem kárigényét polgári peres úton kell érvényesíteni. 

18.§  

(1) Abban az esetben, ha egy  fegyelmi vétség gyanúja miatt  indult vizsgálat  során az eljárás alá 
vont hallgató károkozására derül fény, a FET a kártérítési eljárás formális megindítása nélkül is 
jogosult a kártérítési felelősség megállapítására és határozathozatalra. 

(2) Abban az esetben, ha kártérítési felelősség megállapítása érdekében  indult vizsgálat során az 
eljárás  alá  vont  hallgató  fegyelmi  vétségére  derül  fény,  a  FET  a  fegyelmi  eljárás  formális 
megindítása nélkül is jogosult a fegyelmi felelősség megállapítására és határozathozatalra. 

19.§  

(1) Az Egyetem, az Egyetemi  kollégium, a gyakorlati képzés  szervezője a hallgatónak a hallgatói 
jogviszonnyal, kollégiumi  felvételi  jogviszonnyal, gyakorlati képzéssel összefüggésben okozott 
kárért vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékben felel. 

(2) A kártérítésre a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal a kiegészítéssel, hogy az Egyetem, az 
Egyetemi  kollégium,  illetve  a  gyakorlati  képzés  szervezője  a  felelőssége  alól  csak  akkor 
mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok  idézte elő. 
Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a károsult elháríthatatlan magatartása okozta. 

(3) Az  ilyen kártérítési  igényt a károsult hallgatónak a kár bekövetkezésétől  számított 30 napon 
belül  írásban  kell  bejelentenie  a  TO/FK‐n,  a  kollégium  igazgatójánál,  ill.  a  gyakorlati  képzés 
szervezőjénél.  Abban  az  esetben,  ha  a  kár  keletkezésével  kapcsolatosan  a  károsult 
akadályoztatva  van,  akkor  a  30  napos  határidő  az  akadályoztatás  igazolt  megszűnésétől 
számítódik. 

(4) A kárigény bejelentésére vonatkozó határidő elmulasztása jogvesztő. 

20.§  

(5) Ez a szabályzat a Szenátus  jóváhagyó határozata szerint  lép életbe. Rendelkezéseit a 2011/12 
tanévtől kezdve kell alkalmazni. 

(6) Ez a szabályzat hatálytalanítja az 2007. december 10‐én hatályba lépett fegyelmi szabályzatot. 

 Győr, 2011. augusztus 01. 
  
 
                  Dr. Szekeres Tamás 
                                rektor 

  


