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JOGSZABÁLYI EMLÉKEZTETŐ
2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról
A HALLGATÓ FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE,
A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE
70. § (1) Ha a hallgató a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárásban a hallgató, továbbá meghatalmazottja (Ptk. 222–223. §) járhat el.
(2) A fegyelmi büntetés lehet
a) megrovás,
b) szigorú megrovás,
c) a térítési és juttatási szabályzatban meghatározott kedvezmények és juttatások csökkentése, illetőleg megvonása,
d) határozott időre – legfeljebb két félévre – szóló eltiltás a tanulmányok folytatásától,
e) kizárás a felsőoktatási intézményből.
(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.
A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott büntetés időtartama a hat hónapot nem haladhatja meg; a d) pontjában
meghatározott eltiltás időtartama legfeljebb két félév lehet. A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott fegyelmi
büntetésként szociális támogatást megvonni nem lehet. A (2) bekezdés d)–e) pontjaiban meghatározott büntetés kiszabása együtt jár a hallgatói jogviszonnyal összefüggő juttatások, kedvezmények végleges, illetve időszakos megvonásával. A (2) bekezdés d) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés ideje alatt a hallgatói jogviszony szünetel.
A fegyelmi eljárás megindítását, illetve a fegyelmi büntetés kiszabását a hallgató tanulmányi teljesítménye nem befolyásolja.
(4) Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha a fegyelmi vétségről való tudomásszerzés óta egy hónap, illetőleg a vétség elkövetése óta három hónap már eltelt. E rendelkezések alkalmazásában tudomásszerzés az, amikor az eljárásra okot adó körülmény a fegyelmi eljárás megindítására jogosult tudomására jutott.
(5) A fegyelmi eljárás megindításáról – az indok megjelölésével – a hallgatót és meghatalmazottját értesíteni kell. A
fegyelmi eljárás során a hallgatót meg kell hallgatni, és biztosítani kell, hogy álláspontját, védekezését előadja.
Ha a meghallgatáskor a hallgató vitatja a terhére rótt kötelességszegést, vagy a tényállás tisztázása egyébként
is indokolja, tárgyalást kell tartani. A tárgyalásra a hallgatót meg kell hívni. A fegyelmi tárgyalást akkor is meg
lehet tartani, ha a hallgató, illetve a meghatalmazott ismételt, szabályszerű értesítés ellenére sem jelent meg. Ha
a hallgató kezdeményezte a fegyelmi eljárást, azt meg kell indítani, és le kell folytatni. 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.
(6) A gyakorlati képzés keretében elkövetett kötelességszegésért a fegyelmi eljárást a felsőoktatási intézményben
kell lefolytatni.
(7) Az e §-ban foglaltakat a kollégiumban is alkalmazni kell, a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott kivétellel.
A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott büntetés helyett a kizárás a kollégiumból büntetés alkalmazható.
71. § (1) A fegyelmi eljárás megindítását az intézmény vezetője vagy a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott személy rendelheti el.
(2) Az elsőfokú fegyelmi jogkört a felsőoktatási intézmény – legalább háromtagú – fegyelmi bizottsága gyakorolja.
A fegyelmi eljárás lefolytatásának e törvényben nem szabályozott kérdéseit a szervezeti és működési szabályzat
állapítja meg, beleértve a mentesítési eljárást, az intézményi fegyelmi bizottság megalakítását, a tárgyalás és a
bizonyítás szabályait, a védelem biztosításának, továbbá a fegyelmi tárgyalás nyilvánosságának kérdéseit, azzal
a megkötéssel, hogy a fegyelmi bizottság tagjainak legalább egyharmadát a hallgatói önkormányzat delegálja.
(3) Ha a fegyelmi eljárás alá vont személy ellen ugyanabban az ügyben büntetőeljárás folyik, annak jogerős befejezéséig, illetve, ha a fegyelmi eljárás alá vont személy 70. § (5) bekezdés szerinti meghallgatása, tárgyaláson való részvétele önhibáján kívüli okból nem lehetséges legfeljebb az akadály megszűnéséig a fegyelmi eljárást fel
kell függeszteni.
(4) A fegyelmi eljárást – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – egy hónapon belül be kell fejezni.
(5) Végrehajtani csak jogerős fegyelmi határozatot lehet.
(6) A hallgatót a fegyelmi büntetés idejének lejárta előtt – a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott eljárást követően meghozott, indokolt határozattal – mentesíteni lehet a kiszabott büntetés alól.
(7) Az e §-ban foglaltakat a kollégiumban is alkalmazni kell.
72. § (1) Ha a hallgató a tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a felsőoktatási intézménynek, illetve
a gyakorlati képzés szervezőjének jogellenesen kárt okoz – az e törvényben meghatározott eltéréssel a Ptk. szabályai szerint kell helytállnia.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben gondatlan károkozás esetén a kártérítés mértéke nem haladhatja meg
a károkozás napján érvényes legkisebb kötelező munkabér (minimálbér) egyhavi összegének ötven százalékát.
Szándékos károkozás esetén az okozott kárt meg kell téríteni.
(3) A hallgató a jegyzékkel vagy átvételi elismervénnyel visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett
dolgokban bekövetkezett hiányért, kárért teljes kártérítési felelősséggel tartozik, feltéve, hogy azt állandóan őrizetében tartja, kizárólagosan használja vagy kezeli. Mentesül a felelősség alól, ha a hiányt elháríthatatlan ok
idézte elő.
(4) A felsőoktatási intézmény, a kollégium, a gyakorlati képzés szervezője a hallgatónak a hallgatói jogviszonnyal,
kollégiumi felvételi jogviszonnyal, gyakorlati képzéssel összefüggésben okozott kárért vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékben felel. A kártérítésre a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal a kiegészítéssel, hogy a felsőoktatási intézmény, a 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.
(5) Ha a hallgató – a szakképzésről szóló törvény 27. § (1) bekezdése szerint – hallgatói szerződést kötött, a gyakorlati képzés szervezőjének, illetve a hallgatónak okozott kár megtérítésére a szakképzési törvény rendelkezéseit
kell alkalmazni.

A Szegedi Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény (továbbiakban: Ftv.) alapján az alábbi Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzatot (a továbbiakban HFKSz) alkotja.
Személyi hatály
A HFKSz hatálya kiterjed az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló valamennyi magyar és – ha
jogszabály vagy nemzetközi megállapodás ettől eltérően nem rendelkezik – külföldi állampolgár hallgatóra, amíg hallgatói jogviszonya meg nem szűnik.
A fegyelmi eljárásra vonatkozó általános rendelkezések
1. §
(1) Ha a hallgató a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárás megindítását, illetve a fegyelmi büntetés kiszabását a hallgató tanulmányi teljesítménye nem befolyásolja.
(2) A fegyelmi eljárásban a hallgató, továbbá meghatalmazottja (Ptk. 222–223. §) járhat el.
(3) A gyakorlati képzés keretében elkövetett kötelességszegésért a fegyelmi eljárást az Egyetemen kell
lefolytatni.
(4) Jelen szabályzatot kell alkalmazni akkor is, ha a hallgató a kollégiumi tagsági jogviszonyából
származó kötelességeit szegi meg vétkesen és súlyosan (kollégiumi fegyelmi vétség).

Fegyelmi büntetések és intézkedések
2. §
(1) A fegyelmi büntetés lehet:
a) megrovás;
b) szigorú megrovás;
c) a térítési és juttatási szabályzatban meghatározott kedvezmények és juttatások csökkentése, illetőleg megvonása;
d) határozott időre – legfeljebb két félévre – szóló eltiltás a tanulmányok folytatásától;
e) kizárás az Egyetemről.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott büntetés időtartama a hat hónapot nem haladhatja
meg; a d) pontjában meghatározott eltiltás időtartama legfeljebb két félévnek megfelelő oktatási
időszak lehet.
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(3) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott fegyelmi büntetésként szociális támogatást megvonni
nem lehet. Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott büntetés a c) pontban meghatározott
büntetéssel együtt is alkalmazható.
(4) Az (1) bekezdés d)–e) pontjaiban meghatározott büntetés kiszabása együtt jár a hallgatói jogviszonnyal összefüggő juttatások, kedvezmények végleges, illetve időszakos megvonásával. Az (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés ideje alatt a hallgatói jogviszony szünetel.
(5) Kollégiumi fegyelmi vétség esetén a hallgatóval szemben – a d) pontban meghatározott büntetés
kivételével – az (1) bekezdésben foglalt fegyelmi büntetések alkalmazhatók. Az (1) bekezdés e)
pontjában meghatározott büntetés helyett kizárás a kollégiumból büntetés alkalmazható, melynek
hatálya az Egyetem által fenntartott valamennyi kollégiumra kiterjed.
3. §
(1) A fegyelmi büntetés célja a nevelés és a megelőzés. 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. §
(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 indítékára és az elkövetés módjára – tekintettel olyan súlyú, hogy a legenyhébb
fegyelmi büntetés kiszabása is szükségtelen, és a figyelmeztetéstől is kellő nevelő hatás várható.
(2) A figyelmeztetéssel az eljáró fegyelmi szerv rosszallását fejezi ki, és a hallgató figyelmét felhívja
magatartásának helytelenségére, továbbá arra, hogy a jövőben tartózkodjék minden olyan cselekménytől, amely újabb fegyelmi eljárásra adhat alapot.
(3) A figyelmeztetés ellen jogorvoslattal lehet élni.

A fegyelmi eljárás
5. §
(1) Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha a fegyelmi vétségről való tudomásszerzés óta egy hónap,
illetőleg a vétség elkövetése óta három hónap már eltelt. E rendelkezések alkalmazásában tudomásszerzés az, amikor az eljárásra okot adó körülmény a fegyelmi eljárás megindítására jogosult tudomására jutott.
(2) Ha a hallgató ellen büntetőeljárás indult, akkor az (1) bekezdésben meghatározott határidőket a
büntetőeljárás jogerős befejezéséről való tudomásszerzéstől, illetve a büntetőeljárás jogerős befejezésétől kell számítani.
6. §
(1) Fegyelmi eljárást az Egyetem rektora vagy a Kar dékánja rendelhet el.
(2) A fegyelmi jogkört első fokon a Hallgatói Fegyelmi Testületből (HFT) kijelölt Fegyelmi Bizottság
(FB), másodfokon a Hallgatói Ügyek Jogorvoslati Kollégiuma gyakorolja.
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7. §
Nem vehet részt a fegyelmi jogkör gyakorlásában (kizárás) a HFT és az FB olyan tagja, akitől az
ügy elfogulatlan megítélése nem várható el.
(2) A fegyelmi jogkör gyakorlásából való kizárásra vonatkozó rendelkezést a jegyzőkönyvvezetőre is
alkalmazni kell.
(3) A kizárás kérdésében az Egyetem rektora határoz, mellyel szemben külön jogorvoslatnak helye
nincs. A fegyelmi eljárás alá vont hallgató a fegyelmi határozat elleni jogorvoslati kérelemben élhet panasszal a kizárás megtagadása miatt.
(1)

8. §
Az Egyetem karonként egy oktatóból, valamint karonként egy hallgatóból álló Hallgatói Fegyelmi
Testületet alakít. A testület oktató tagjait, elnökét és elnökhelyettesét a rektor bízza meg. Hallgató
tagjait az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat delegálja, és a rektor erősíti meg megbízással.
(2) A fegyelmi ügyben kettő fő oktatóból és kettő fő hallgatóból álló, négytagú Fegyelmi Bizottság
jár el. A Fegyelmi Bizottság oktató tagjait a Hallgatói Fegyelmi Testület elnöke, hallgató tagjait
az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat jelöli ki a Hallgatói Fegyelmi Testület tagjai közül. A Fegyelmi Bizottság elnökét a Hallgatói Fegyelmi Testület elnöke jelöli ki a Fegyelmi Bizottság tagjai közül.
(1)

9. §
(1) A fegyelmi eljárás lefolytatásában az a felsőoktatási intézmény illetékes, mellyel az eljárás alá vont
hallgató hallgatói jogviszonyban áll.
(2) Ha a hallgató több felsőoktatási intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban, akkor az anyaintézmény
(mely intézménnyel a hallgatónak először létesült hallgatói jogviszonya) jogosult a fegyelmi eljárás
lefolytatására. Ilyen esetben az eljáró intézmény fegyelmi bizottsága az eljárás megindulásáról,
majd a jogerős fegyelmi határozatról a másik intézményt értesíti.
10. §
(1) A fegyelmi eljárás bejelentésre vagy hivatalos tudomásszerzés alapján indul.
(2) Ha a hallgató kezdeményezte a fegyelmi eljárást, azt meg kell indítani, és le kell folytatni.
(3) Ha a fegyelmi eljárást a rektor vagy a Kar dékánja elrendelte, a fegyelmi eljárás megindításáról –
az indok megjelölésével – a hallgatót és meghatalmazottját értesíteni kell. A fegyelmi eljárást elrendelő intézkedés tartalmazza a fegyelmi eljárás alá vont hallgató nevét, lakcímét, tagozat megjelölését, szak(pár)ját, valamint az eljárás alapjául szolgáló cselekmény rövid leírását.
(4) A Fegyelmi Bizottságnak az eljárást – a fegyelmi eljárás felfüggesztésének eseteit kivéve – egy
hónapon belül be kell fejeznie.
(5) A Fegyelmi Bizottság elnökének felkérésére az Egyetem Humánpolitikai és Jogi Igazgatósága a bizottság rendelkezésére áll.
11. §
(1) Ha a fegyelmi eljárás során bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja merül fel, a rektor feljelentést tesz.
(2) Ha a fegyelmi eljárás alá vont személy ellen ugyanabban az ügyben büntetőeljárás van folyamatban, annak jogerős befejezéséig a fegyelmi eljárást fel kell függeszteni.
(3) Az eljárás alá vont hallgatót az Egyetem látogatásától a fegyelmi eljárás tartamára a fegyelmi eljárás megindítója tilthatja el.
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(4) Az Egyetem látogatásától való eltiltás esetén a hallgató a jogerős határozat meghozataláig az előadásokat és más foglalkozásokat nem látogathatja és vizsgát sem tehet.
12.§
(1) Az eljárás alá vont személy a fegyelmi eljárásban meghatalmazottja útján is eljárhat. A meghatalmazást írásba kell foglalni vagy a fegyelmi tárgyaláson jegyzőkönyvbe kell mondani.
(2) A meghatalmazott rendelkezik mindazon jogosultságokkal, amelyekkel az eljárás alá vont hallgató
rendelkezik, így különösen betekinthet az ügy irataiba, indítványokat terjeszthet elő, a tanúkhoz, a
szakértőhöz kérdéseket intézhet, jogorvoslati kérelmet terjeszthet elő.
13. §
(1) A fegyelmi eljárás során a hallgatót meg kell hallgatni, és biztosítani kell, hogy álláspontját, védekezését előadja. Ha a meghallgatáskor a hallgató vitatja a terhére rótt kötelességszegést, vagy a
tényállás tisztázása egyébként is indokolja, tárgyalást kell tartani.
(2) A tárgyalás időpontjáról és helyéről az eljárás alá vont hallgatót és meghatalmazottját írásban kell
értesíteni, a tanút és a szakértőt írásban vagy szóban (közvetlenül vagy telefonon) kell megidézni.
Az értesítésben, illetve az idézésben meg kell jelölni a fegyelmi eljárás alá vont hallgató nevét, a
fegyelmi tárgyalás helyét, idejét és tárgyát, valamint azt, hogy a címzettnek milyen minőségben
kell megjelennie. A címzett figyelmét fel kell hívni arra, hogy a személyi igazolványát hozza magával. A szóban történő idézés megtörténtét az ügy irataiban fel kell jegyezni.
(3) A fegyelmi eljárás alá vont hallgatót az értesítésben figyelmeztetni kell arra, hogy jogában áll védekezését írásban benyújtani, továbbá tájékoztatni kell arról, hogy a fegyelmi eljárásban meghatalmazottja (Ptk. 222–223. §) is eljárhat.
(4) Ha a tárgyaláson sem a fegyelmi eljárás alá vont hallgató, sem a meghatalmazottja szabályszerű értesítés ellenére nem jelenik meg, a fegyelmi bizottság új határnapot tűz ki, és erről értesíti a hallgatót, illetve meghatalmazottját. Ha a hallgató, illetve meghatalmazottja szabályszerű értesítés ellenére az újonnan kitűzött tárgyaláson sem jelenik meg, a fegyelmi tárgyalást meg lehet tartani. A hallgatót, illetve meghatalmazottját a tárgyalás elmulasztásának következményeiről az értesítésben tájékoztatni kell. Már az első tárgyalás is megtartható, és nincs szükség újabb tárgyalás kitűzésére, ha
a hallgató előzetesen írásban jelezte, hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni.
(5) Ha a fegyelmi eljárás alá vont személy meghallgatása, tárgyaláson való részvétele önhibáján kívüli okból nem lehetséges legfeljebb az akadály megszűnéséig a fegyelmi eljárást fel kell függeszteni.
14. §
(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 vevő személyek jogaikat gyakorolhassák.
(2) A fegyelmi tárgyalás nyilvános – közérdekből, vagy az eljárás alá vont hallgató érdekében –, a Fegyelmi Bizottság a hallgatóságot a tárgyalásról vagy annak egy részéről kizárhatja.
15. §
(1) Ha az eljárás alá vont hallgató a fegyelmi vétség elkövetését a tárgyaláson beismeri, és a beismeréshez nem fér kétség, a további bizonyítást mellőzni lehet.
(2) Ha további bizonyítás válik szükségessé, a Fegyelmi Bizottság meghallgatja a tanúkat és szükség
esetén a szakértőt.
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(3) A tanútól meg kell kérdezni, hogy az ügyben érdekelt vagy elfogult-e, figyelmeztetni kell az igazmondás kötelezettségére és a hamis tanúzás büntetőjogi következményeire.
(4) 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.
(5) Ha a tanú vallomása a fegyelmi eljárás alá vont hallgató védekezésével vagy más tanúk vallomásával ellentétes, ennek tisztázását – szükség esetén – szembesítéssel kell megkísérelni. A szembesítés
eredményét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
16. §
(1) A fegyelmi tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a Fegyelmi Bizottság elnöke, a jegyzőkönyvvezető és a bizottság egy hallgató tagja írja alá.
(2) A jegyzőkönyvben foglaltak megfelelő részét a meghallgatott személyekkel ismertetni kell és velük
alá kell íratni. A meghallgatott személy a jegyzőkönyv kiegészítését vagy helyesbítését kérheti. Az
aláírás esetleges megtagadását, és ennek okát a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
(3) A jegyzőkönyvet a fegyelmi iratokhoz kell csatolni.
17. §
(1) A Fegyelmi Bizottság a határozatát a bizonyítási eljárás lefolytatása után, zárt ülésen, többségi nyílt
szavazással hozza meg akként, hogy szavazategyenlőség esetén a Bizottság Elnökének szavazata
dönt. A zárt ülésen csak a fegyelmi bizottság elnöke és tagjai, valamint a jegyzőkönyvvezető lehetnek jelen.
(2) A határozat fegyelmi büntetést kiszabó vagy a fegyelmi eljárást megszüntető határozat 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 bevezető részében meg kell jelölni azt, hogy mely felsőoktatási intézmény hozta, továbbá annak a hallgatónak a nevét, aki ellen a fegyelmi eljárást elrendelték, valamint a fegyelmi
tárgyalás helyét, idejét, tárgyát és azt, hogy a tárgyalás nyilvános volt-e.
18. §
(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 rendelkező részének tartalmaznia kell:
a) a fegyelmi felelősségre vont hallgató nevét és egyéb személyi adatait (személyi igazolványának
számát, lakcímét, szakát, tagozatát);
b) az elkövetett fegyelmi vétség megnevezését;
c) az alkalmazott fegyelmi büntetést és az ezzel kapcsolatos egyéb rendelkezéseket;
d) utalást a jogorvoslat lehetőségére és bejelentésének tizenöt napos határidejére. Nem kell utalni a
jogorvoslat lehetőségre, ha a jogosultak a jogorvoslati jogukról lemondtak.
(3) A büntetést kiszabó határozat indokolásának tömören tartalmaznia kell:
a) a megállapított tényállást;
b) a bizonyítékok megjelölését és értékelését;
c) a hallgató által felajánlott, de a fegyelmi bizottság által elutasított bizonyítási kérelem elutasításának indokát;
d) annak kifejtését, hogy az elkövetett cselekmény milyen vétséget valósít meg, és annak elkövetésében a hallgató mennyiben vétkes;
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e) a büntetés kiszabásánál figyelembe vett enyhítő és súlyosbító körülményeket;
f) hivatkozást azokra a rendelkezésekre, amelyek a fegyelmi büntetés alapjául szolgáltak.
19. §
(1) A Fegyelmi Bizottság megszüntető 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;
c) nem állapítható meg a hallgató vétkessége;
d) a fegyelmi eljárás megindítására az 5. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott határidő eltelte
után került sor;
e) ha a fegyelmi eljárás alatt a hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik;
f) az eljárás alapjául szolgáló cselekményt fegyelmi úton már jogerősen elbírálták;
g) a fegyelmi bizottság a hallgatóval szemben büntetés helyett figyelmeztetést alkalmaz.
(2) A megszüntető határozat rendelkező 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 jogorvoslat benyújtásának lehetőségére és a benyújtás tizenöt napos határidejére. Nem
kell utalni a jogorvoslat lehetőségére, ha a jogosultak a jogorvoslati jogukról lemondtak.
(3) A megszüntető határozat indoklásában röviden elő 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.
20. §
(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 – rendelkező részét és ismertetni kell a határozat indoklásának lényegét.
(3) A határozat kihirdetése után a Fegyelmi Bizottság elnöke felhívja a jogosultak figyelmét a jogorvoslat lehetőségére.
(4) A fegyelmi határozatot az érintett távollévőkkel kézbesítéssel kell közölni.
(5) Az írásba foglalt határozatot és megfelelő számú másolati példányát az eljáró Fegyelmi Bizottság
elnöke írja alá.
(6) A határozatot az eljárás alá vont hallgatónak és meghatalmazottjának 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 függő hibákat (név, szám-, számítási hiba vagy más
elírás) egyébként is, saját hatáskörében eljárva kijavíthatja. Az érdekelteket mindkét esetben értesíteni köteles.
21. §
(1) Az elsőfokú határozat ellen a fegyelmi eljárás alá vont hallgató jogorvoslattal élhet. A kérelemnek
a határozatban foglalt rendelkezések végrehajtására halasztó hatálya van.
(2) A kérelem benyújtására és elbírálására a Hallgatói jogorvoslati kérelmek benyújtásának és elbírálásának rendjéről szóló szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni.
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22. §
(1) A határozatot csak jogerőre emelkedése után lehet végrehajtani.
(2) A fegyelmi határozat azon a napon emelkedik jogerőre, amelyen
a) a jogosultak úgy nyilatkoztak, hogy nem kívánnak jogorvoslattal élni, illetőleg a jogorvoslati kérelmet visszavonták;
b) a jogorvoslatra nyitva álló határidő jogorvoslati kérelem előterjesztése nélkül telt el.
(3) Ha a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlója az elsőfokú határozatot helybenhagyta vagy megváltoztatta, illetőleg a jogorvoslati kérelmet elutasította, a fegyelmi határozat e napon emelkedik jogerőre.
(4) A jogerőre emelkedett határozatra záradékul rá kell vezetni, hogy a határozat jogerős és végrehajtható, valamint azt, hogy mely napon emelkedett jogerőre.
(5) A jogerős határozatot nyilvántartásba kell venni, a határozat egy másolatát a hallgató személyi iratgyűjtőjében kell elhelyezni.
(6) A 2. §. (1) bekezdésének d) és e) pontjában meghatározott büntetés kiszabása esetén a határozat
jogerőre emelkedésével egyidejűleg a határozat rendelkező részét a Tanulmányi Osztály bejegyzi a
hallgató leckekönyvébe.
23. §
(1) Ha a Fegyelmi Bizottság határozata első fokon jogerőre emelkedik, a határozatot a bizottság megküldi a rektornak.
(2) A Fegyelmi Bizottság a jogerős határozat megküldésével értesíti
a) az Egyetem főtitkárát;
b) a hallgatói ügyekért felelős rektorhelyettest;
c) a fegyelmi büntetés végrehajtására jogosult szervet;
d) az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökét
e) kollégiumi fegyelmi vétség esetén az érintett kollégium igazgatóját (referensét).
(3) A nappali tagozatos hallgató ellen hozott jogerős, büntetést megállapító határozatról értesíteni kell
a) a hallgatói jogviszony szünetelését vagy megszűnését eredményező határozat esetén a hallgató
szüleit (eltartóját, gondozóját);
b) ha a hallgató az egyetemen kívüli juttatásban részesül, akkor lehetőség szerint a támogató szervet;
c) szükség esetén a kollégium igazgatóját (referensét).
(4) Ha a hallgató munkaviszonyban áll, a hallgatói jogviszony szünetelését, vagy megszűnését érintő
határozat esetében értesíteni kell a munkáltatót is.

A fegyelmi büntetés hatálya, mentesülés a fegyelmi büntetés alól
24. §
(1) A fegyelmi büntetéssel sújtott hallgató a büntetés hatályának tartama alatt köteles az általa elkövetett kötelezettségszegésről számot adni, s a kötelezettségszegés ténye a személyével kapcsolatos
mérlegelési alapú döntések során figyelembe vehető.
(2) A hallgató a fegyelmi büntetéshez fűződő hátrányos következmények alól – kérelem és erre vonatkozó határozat nélkül – mentesül:
a) a 2. §. (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt fegyelmi büntetés esetén a határozat jogerőre
emelkedésétől számított egy hónap elteltével;
b) a 2. §. (1) bekezdésének c) pontjában foglalt fegyelmi büntetés esetén a határozatban kiszabott
büntetés időtartamának lejártával;
c) a 2. §. (1) bekezdésének d) pontjában foglalt fegyelmi büntetés esetén az eltiltás lejártával.
(3) Mentesülés esetén a fegyelmi határozatot a nyilvántartásból törölni kell. A törlés úgy történik, hogy
az iratgyűjtőben elhelyezett határozatra az elsőfokú fegyelmi szerv intézkedése alapján rájegyzik a
mentesülés tényét.
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(4) Kizárás esetén a Fegyelmi Bizottság a volt hallgató kérelmére mentesítő határozatot hozhat, feltéve,
hogy a kizáró határozat jogerőre emelkedésétől legalább három év már eltelt és alaposan feltehető,
hogy a volt hallgató a mentesítésre érdemes. A volt hallgatót – kérelmére – a Fegyelmi Bizottság köteles személyesen meghallgatni.

A hallgató kártérítési felelőssége
25. §
(1) Ha a hallgató a tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben az Egyetemnek, illetve
a gyakorlati képzés szervezőjének jogellenesen kárt okoz – az alábbi eltérésekkel – a Ptk. szabályai
szerint kell helytállnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben gondatlan károkozás esetén a kártérítés mértéke nem
haladhatja meg a károkozás napján érvényes legkisebb kötelező munkabér (minimálbér) egyhavi
összegének ötven százalékát. Szándékos károkozás esetén az okozott kárt meg kell téríteni.
(3) A hallgató a jegyzékkel vagy átvételi elismervénnyel visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett dolgokban bekövetkezett hiányért, kárért teljes kártérítési felelősséggel tartozik,
feltéve, hogy azt állandóan őrizetében tartja, kizárólagosan használja vagy kezeli. Mentesül a felelősség alól, ha a hiányt elháríthatatlan ok idézte elő.
26. §
(1) Ha a kár okozása során nem valósult meg fegyelmi vétség, akkor a dékán indokolt határozatot hoz,
melyben felszólítja a hallgatót az okozott kár megtérítésére. A hallgatót csak annak a kárnak a
megtérítésére lehet kötelezni, amely az Egyetemnek máshonnan nem térül meg.
(2) Ha a hallgató nem ismeri el a felelősségét és elzárkózik a kár megtérítésétől, akkor a dékán a Fegyelmi Bizottság előtt kártérítési eljárást indít. Ha a hallgató a felelősségét írásban részben elismeri, az eljárást csak az el nem ismert rész tekintetében kell megindítani.
(3) Kártérítési ügyekben az eljárás rendje a fegyelmi eljárás rendjével megegyezik.
(4) Ha a hallgató ellen a kötelezettségszegés miatt fegyelmi eljárás indult, az ezzel összefüggő kártérítési felelősséget is a fegyelmi eljárásban kell elbírálni.
27. §
(1) Ha a hallgató kártérítési felelősségét a kártérítési vagy fegyelmi eljárásban jogerősen megállapítják,
a hallgató a határozatban megjelölt határidőn belül köteles a kártérítés összegét az Egyetem részére
megfizetni. A hallgatónak szociális helyzetére tekintettel, kérelemre részletfizetési kedvezmény
adható. Részletfizetés engedélyezése esetén a határozat úgy is rendelkezhet, hogy bármely részlet
megfizetésének elmulasztása esetében az egész tartozás esedékessé válik.
(2) Ha a jogerős határozat ellenére a hallgató a teljesítési határidőn belül a kártérítés összegét nem fizette meg, az Egyetem az igényét bírósági úton érvényesítheti.
Az Egyetem kártérítési felelőssége
28. §
(1) Az Egyetem, a kollégium, illetve a gyakorlati képzés szervezője a hallgatónak a hallgatói jogviszonnyal, kollégiumi felvételi jogviszonnyal, gyakorlati képzéssel összefüggésben okozott kárért
vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékben felel. A kártérítésre a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal a kiegészítéssel, hogy az Egyetem, a kollégium, illetve a gyakorlati képzés szervezője
a felelőssége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt a működési körén kívül eső elhá-
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ríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a károsult elháríthatatlan magatartása
okozta.
(2) Ha a hallgató – a szakképzésről szóló törvény 27. § (1) bekezdése szerint – hallgatói szerződést kötött, a gyakorlati képzés szervezőjének, illetve a hallgatónak okozott kár megtérítésére szakképzési
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) A hallgató az igényét az (1) és (2) bekezdésben meghatározott esetekben bírósági úton érvényesítheti.
Záró rendelkezések
29. §
(1) A jelen Szabályzat egységes szerkezetben az elektronikusan megjelenő Egyetemi Értesítőben történő kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) A jelen Szabályzatot a Szenátus a 2011. év október hó 24. napján hozott 178/2011. számú szenátusi
határozatával elfogadta, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Szenátus 2010. év február hó 08. napján
hozott 20/2010. számú határozatával elfogadott SZTE Hallgatói fegyelmi és kártérítési szabályzat.
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