HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. 24.§.
(4) bekezdésében, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti és Működési
Szabályzatában foglalt felhatalmazása alapján az alábbi szabályzatot alkotja.
1. §. A Szabályzat hatálya
(1)

E Szabályzat rendelkezéseit alkalmazni kell a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen
tanulmányokat folytató, hallgatói jogviszonyban álló személyekre, valamint azokra, akiknek
hallgatói jogviszonya megszűnt vagy szünetel, feltéve, hogy a hallgatói jogviszony fennállása
alatt fegyelmi vétséget követtek el.

(2)

E szabályzat rendelkezéseit a szabályzat hatálybalépése után elkövetett fegyelmi vétségek és
károkozás esetén kell alkalmazni.
2. §. A fegyelmi vétség

(1)

Fegyelmi vétséget követ el a hallgató, ha
(a) hallgatói jogviszony keretei között, vagy azzal összefüggésben bűncselekményt, vagy
szabálysértést követ el,
(b) hallgatói jogviszonyból származó kötelességét vétkesen és súlyosan megszegi,
(c) bármely írásos anyagban valóságnak meg nem felelő adatokat szolgáltat,
(d) az egyetem területén az alapvető keresztény erkölcsi normákat nem tartja be, nem az
Egyetem jó hírnevének kialakítására és megtartására törekszik,
(e) idegen szellemi termékeket jogtalanul használ fel,
(f) oktatókkal, alkalmazottakkal vagy hallgatótársaival szemben olyan magatartást tanúsít,
mely nem felel meg az emberi együttélés általános szabályainak,
(g) az Egyetem vagy a Karok megalapozatlan rossz hírét kelti belföldön vagy külföldön,
(h) az Egyetem, a Karok nevével bármi módon visszaél,
(i) nem az Egyetem, vagy a Karok által szervezett rendezvényeket ilyen színben tünteti fel,
(j) a Karok életével össze nem függő hirdetményeket dékáni engedély nélkül teszi közzé,
(k) kábítószert fogyaszt, árusít, ill. fogyasztására nyilvánosan felszólít vagy túlzott mértékben
alkoholt fogyaszt és ebből adódóan rendbontást követ el,
(l) aki vélt vagy tényleges egyetemi sérelme esetén az egyetemen nem meríti ki a jogorvoslat
lehetőséget és ehelyett magasabb fórumhoz fordul.

(2) Nem tekinthető fegyelmi vétségnek az olyan kötelességszegés, amelyhez a PPKE Tanulmányi
és Vizsgaszabályzata fűz hátrányos jogkövetkezményt.
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3. §. A fegyelmi büntetések
(1)

A fegyelmi vétséget elkövető hallgatóval szemben kiszabható fegyelmi büntetések:
(a) megrovás,
(b) szigorú megrovás
(c) a tanulmányi vagy egyéb jogcímen juttatott ösztöndíj csökkentése, illetőleg megvonása,
(d) egyéb, nem szociális támogatás jellegű anyagi kedvezmények és juttatások (kollégiumi
díjtámogatás, lakhatási támogatás) csökkentése vagy megvonása,
(e) határozott időre - legfeljebb 2 félévre – szóló eltiltás a tanulmányok folytatásától,
(f) kizárás az Egyetemről.

(2) A 2. § (1) bekezdés (c)-(d) pontjaiban meghatározott büntetések időtartama az 1 félévet nem
haladhatja meg.
(3)

A 2. § (1) bekezdés (e) pontjában meghatározott eltiltás időtartama legfeljebb két tanulmányi
félévnek megfelelő oktatási időszak lehet.

(4)

A 2. § (1) bekezdés (c)-(e) pontjában meghatározott fegyelmi büntetések együttesen is
kiszabhatók.

(5)

A 2. § (1) bekezdés (e), (f) pontjaiban meghatározott fegyelmi büntetések végrehajtása
legfeljebb egy évi próbaidőre, részben vagy egészben felfüggeszthető.
4.§. A Fegyelmi Bizottság

(1) Az Egyetem Fegyelmi Bizottságot (FB) alakít. A Fegyelmi Bizottság 6 tagból áll, melynek
elnökét a rektor nevezi ki, 3 fő oktató, 2 főt – az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban állók
közül – a Hallgatói Önkormányzat delegál. A Fegyelmi Bizottságot háromévente újra kell
választani a szemeszter megkezdését követő 30 napon belül, de legkésőbb október 30-ig.
(2) A Fegyelmi Bizottság akkor határozatképes, ha a bizottsági tagok közül legalább 4 fő jelen van.
5.§. A fegyelmi eljárás megindítása
(1)

A fegyelmi eljárást – fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén – a FB elnöke, a
Karok dékánjának írásos indítványára, kezdeményezi, ill. rendeli el. A FB elnöke az indítvány
kézhez vételétől számított 8 napon belül köteles a Fegyelmi Bizottságot összehívni és az
eljárás lefolytatását megkezdeni. Az eljárás lefolytatásáról az érintett hallgatót legalább 5
nappal előbb írásban tájékoztatni kell a tényállás (cselekmény) közlésével. Az értesítést
dokumentálni kell (tértivevényesen).

(2)

Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha a bizottság elnökének a fegyelmi vétségről való
tudomásszerzése óta legalább 1 hónap, illetőleg a vétség elkövetése óta 3 hónap már eltelt.

(3)

Ha a fegyelmi eljárás alá vont személy ellen ugyanabban az ügyben büntetőeljárás folyik,
annak jogerős befejezéséig a fegyelmi eljárást fel kell függeszteni, kivéve, ha a tényállás
egyébként tisztázható.
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6.§. Ideiglenes eltiltás az előadások és a szemináriumok látogatásától
(1)

Fegyelmi eljárás megindítása esetén a Fegyelmi Bizottság indítványa alapján a Dékán
jogosult a fegyelmi eljárás alá vont hallgató tanulmányai folytatásának – legfeljebb a jogerős
fegyelmi határozatig tartó – felfüggesztésére.

(2)

Ha a fegyelmi eljárás nem kizárással vagy nem a tanulmányok folytatásától való eltiltással
fejeződik be, az előadások vagy más tanulmányi foglalkozások látogatásától eltiltott
hallgatónak módot kell adni az elmulasztott tanulmányi kötelezettségek pótlására

(3)

A 2.§ (1) a./ pontjában foglalt cselekmény alapos gyanúja esetén a Dékán dönt az ügynek a
nyomozati szerveknek való áttétele tárgyában. Áttétel esetében a fegyelmi eljárást fel kell
függeszteni a büntető, ill. a szabálysértési eljárás jogerős befejezéséig. Ilyen esetben a
felfüggesztésről a dékánnak az áttételről szóló határozata alapján a FB dönt.

(4)

A fegyelmi eljárás megindításától számított 30 napon belül érdemi határozatot kell hozni.

(5)

A FB elnöke indokolt esetben a fegyelmi eljárás megindításával egy időben, azonnali
hatállyal felfüggesztheti a tanulmányok folytatását, ha
- a többi hallgatóra nézve súlyosan káros a magatartása,
-

az egyházhoz, a katolikus elvekhez rendkívül méltatlan viselkedést tanúsított.
7. §. A fegyelmi vétség elbírálásának előkészítése

(1)

A fegyelmi eljárásban a tényállást tisztázni kell. A fegyelmi vétség elbírálásának előkészítését
a FB egy tagja vagy elnöke a rendelkezésre álló iratok alapján végzi.

(2)

Ha a fegyelmi ügy bonyolultsága indokolja, a FB elnöke vizsgálóbiztost jelöl ki (kér fel) az
Egyetemmel jogviszonyban álló személyek közül a fegyelmi ügy eldöntéséhez szükséges
bizonyítékok felkutatása és összegyűjtése végett.

(3)

A fegyelmi eljárás alá vont személynek joga van szóban vagy írásban észrevételt tenni, illetve
összefüggő védekezését előterjeszteni.

(4)

A fegyelmi eljárás alá vont személyt tájékoztatni kell arról, hogy beismerő vallomása a
büntetés kiszabásánál enyhítő körülmény.

(5)

A fegyelmi eljárás alá vont személy az eljárásban képviseletével egyetemi hallgatót vagy más
személyt bízhat meg (megbízott képviselő). E jogáról tájékoztatni kell. Csak az írásban adott
megbízás érvényes.

(6)

Ha az ügy jellege indokolja, az eljárás alá vont hallgató, vagy valamely bizottsági tag
javaslatára zárt tárgyalás tartható. A zárt tárgyalás elrendeléséről a FB elnöke dönt.

8. §. A fegyelmi tárgyalás
(1)

A Fegyelmi Bizottság az eljárás megindításától számított 8 munkanapon belül nyilvánosan
folytatja le a fegyelmi eljárást.
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(2)

A fegyelmi eljárás alá vont személyt, megbízott képviselőjét, a tanút, a szakértőt, valamint az
ügy vizsgálóbiztosát legalább 5 nappal a tárgyalást megelőzően a tárgyalásra meg kell idézni.
Az érintettek beleegyezésével ennél rövidebb időtartam is lehetséges.

(3)

A tárgyaláson a fegyelmi eljárás alá vont személyt meg kell hallgatni, és lehetővé kell tenni
számára, hogy védekezését előadja, továbbá, hogy bizonyítási indítvánnyal éljen. A fegyelmi
eljárás alá vont személy távollétében a tárgyalás csak akkor tartható meg, ha ő szabályszerű
idézés ellenére nem jelent meg, vagy távolmaradását nem megfelelően mentette ki. Ha
távolmaradásának menthető indokát igazolja, meghallgatására új időpontot kell kitűzni, illetve
kérelmére lehetővé kell tenni, hogy észrevételeit írásban megtehesse. A bizonyítási indítvány
elutasítását az eljárást befejező határozatban indokolni kell. Kétszeri elnapolás után, igazolt
távolmaradás esetén is, a tárgyalás a fegyelmi eljárás alá vont személy távollétében is
lefolytatható.

(4)

A fegyelmi felelősség megállapítását a vizsgálóbiztos indítványokkal és észrevételekkel
mozdítja elő.

(5)

A fegyelmi eljárás alá vont személy minden bizonyítékkal és a vizsgálóbiztos minden
indítványával kapcsolatban észrevételt vagy ellenindítványt tehet.

(6)

A fegyelmi eljárás alá vont személy védekezését összefüggően előterjesztheti, a meghallgatása
során az ő fegyelmi felelősségével kapcsolatos iratokat megtekintheti.

(7) A fegyelmi határozatot a Fegyelmi Bizottság elnöke a tárgyaláson szóban kihirdeti.
(8)

A fegyelmi eljárás alá vont személy meghallgatásáról, a Fegyelmi Bizottság minden üléséről
és a fegyelmi tárgyalásról jegyzőkönyvet kell vezetni.
9. §. A fegyelmi határozat

(1)

Fegyelmi büntetést kiszabó határozatot kell hozni, ha a Fegyelmi Bizottság megállapítja, hogy
a fegyelmi eljárás alá vont személy fegyelmi vétséget követett el, és ezért vele szemben
fegyelmi büntetés kiszabását látja szükségesnek.

(2)

A fegyelmi büntetést kiszabó határozat rendelkező részének tartalmaznia kell:
(a) a fegyelmi felelősségre vont hallgató nevét és személyi adatait,
(b)a fegyelmi vétség megjelölését,
(c) a kiszabott fegyelmi büntetést és az ezzel kapcsolatos egyéb rendelkezéseket (pl.
felfüggesztés),
(d)utalást a fellebbezés lehetőségére és annak határidejére, valamint arra, hogy a 3.§. (1) bekezdés
e), és f) pontjában meghatározott fegyelmi büntetést jogerősen kiszabó határozat ellen a
bírósághoz keresettel fordulhat.

(3)

A fegyelmi büntetést kiszabó határozat indoklásának tartalmaznia kell:
(a) a megállapított tényállást,
(b)a bizonyítékok megjelölését és értékelését,
(c) a büntetés kiszabásánál figyelembe vett körülményeket,
(d)azoknak a rendelkezéseknek a megjelölését, amelyek a fegyelmi büntetés alapjául
szolgáltak.
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(4)

A fegyelmi eljárást megszüntető határozatot kell hozni, ha az elkövetett cselekmény nem
fegyelmi vétség, vagy azt nem az eljárás alá vont személy követte el, illetve ha a fegyelmi
vétség elkövetése nem bizonyítható.

(5)

A fegyelmi eljárást megszüntető határozat rendelkező részének tartalmaznia kell :
(a) a fegyelmi eljárás alá vont személy nevét és személyi adatait,
(b)a fegyelmi vétség megjelölését, amely miatt a fegyelmi eljárást elrendelték,
(c) az eljárás megszüntetésének kimondását,
(d)utalást a fellebbezés lehetőségére és annak határidejére.

(6)

A fegyelmi eljárást megszüntető határozat indoklásában röviden elő kell adni a megállapított
tényeket és bizonyítékokat, meg kell jelölni azokat az okokat, amelyek alapján a Fegyelmi
Bizottság az eljárást megszüntette.

(7)

Mind a fegyelmi büntetést kiszabó, mind pedig a fegyelmi eljárást megszüntető határozat
bevezető részében meg kell jelölni az ügy számát, azt, hogy a határozatot a PPKE Fegyelmi
Bizottsága hozta, a hallgató nevét, aki ellen a fegyelmi eljárást elrendelték, valamint a fegyelmi
tárgyalás helyét, idejét és azt, hogy a tárgyalás nyilvános volt-e.

(8)

A fegyelmi határozatot az indoklással együtt a Fegyelmi Bizottság elnöke 3 munkanapon
belül írásba foglalja és intézkedik annak kézbesítésről az eljárás alá vont személy részére.

(9)

A fegyelmi határozatot a Fegyelmi Bizottság elnöke írja alá. A fegyelmi eljárás lefolytatásáról
készült jegyzőkönyvet a Fegyelmi Bizottság két tagja hitelesíti.

(10) Fellebbezés hiányában az első fokú határozat a kézhezvételtől számított 6. naptól jogerős és
végrehajtható.
(11) A fegyelmi határozat alapján a fegyelmi jogkör gyakorlója, (az illetékes Kar dékánja)
végrehajtja a fegyelmi büntetést.
10.§. A jogorvoslat és végrehajtása
(1)

A fegyelmi határozat ellen fellebbezésnek van helye. Fellebbezésre jogosult az eljárás alá
vont személy és súlyosbításra az illetékes Kar dékánja.

(2)

A fellebbezésnek halasztó hatálya van.

(3)

A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a PPKE rektorának
címezve írásban, három példányban kell benyújtani.

(4)

A másodfokú határozat a kézhezvétellel jogerős és végrehajtható, kivéve, ha bírósági
felülvizsgálatát kérték. A végrehajtásáról és nyilvántartásba vételéről a rektor gondoskodik.

11.§. A másodfokú eljárás
(1)

Másodfokon a rektor jár el.
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(2)

A másodfokú eljárás kezdeményezésére csak új körülmény felmerülése esetén – mely a
korábban lefolytatott fegyelmi eljárás során nem merült fel – vagy törvény, vagy az Egyetemi
Szabályzatok megsértése esetén van lehetőség.

(3)

Az első fokú fegyelmi határozat felülvizsgálata az írásbeli fellebbezésben kifejtett indokokon
és a fellebbezéshez csatolt iratokon túlmenően az első fokú eljárás során keletkezett iratok
alapján történik, kivételesen azonban sor kerülhet a fellebbező személyes meghallgatására. A
másodfokú eljárásban bizonyítást nem kell lefolytatni, a másodfokú határozatot a felterjesztett
iratanyag alapján kell meghozni.

(4) A rektor a másodfokú eljárás során:
a.) az első fokú határozatot helyben hagyhatja,
b.) súlyosbításra irányuló fellebbezés esetén a tényállás elfogadása mellett mérlegelés
alapján súlyosbíthatja a büntetést,
c.) a tényállást kiegészítve a módosított tényállás alapján szabhat ki büntetést,
d.) a határozat hatályon kívül helyezése mellett az elsőfokú eljárás megismétlésére adhat
utasítást,
e.) az eljárás alá vont hallgatót felmentheti.
(5)

A másodfokú eljárásra az első fokú határozatra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni
azzal, hogy a másodfokú eljárást a fellebbezés beérkezésétől számított 8 napon belül be kell fejezni.

(6)

A másodfokú határozat végrehajtásáról és nyilvántartásba vételéről a rektor gondoskodik.
12.§. A mentesülés és a mentesítés

(1)

A fegyelmi büntetést a nyilvántartásból törölni kell és arról a hallgató nem köteles számot
adni:
– a 3.§. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés jogerőre emelkedését
követő hat hónap elteltével;
– a 3.§. (1) bekezdés b)-c) pontjaiban meghatározott fegyelmi büntetések kitöltését követő
hat hónap elteltével;
– a 3.§. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés időtartamának lejártát
követő egy év elteltével;
–

felfüggesztett fegyelmi büntetés esetén, ha a próbaidő kedvezően telt el.
13.§. A kártérítés (A Ftv. 72.§ alapján)

(1) Ha a hallgató a tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben az Egyetemnek,
illetve a gyakorlati képzés szervezőjének jogellenesen kárt okoz - az e törvényben
meghatározott eltéréssel 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
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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) Az Egyetem, a gyakorlati képzés szervezője a hallgatónak a hallgatói 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.
14.§. Záró rendelkezések
(1) A fegyelmi eljárás minden iratát iktatni, az ügy jogerős befejezése után irattározni kell, az
iratokat az Egyetem irattárában 5 évig meg kell őrizni.
(2) A Fegyelmi Bizottság fegyelmi eljárás megindításától függetlenül (indokolt esetben) zárt
ülést tarthat. A zárt ülésre a nyilvános ülésre vonatkozó szabályokat értelemszerűen alkalmazni kell.
A Fegyelmi Szabályzatot a PPKE Egyetemi Tanácsa 2006. július 17-i ülésén elfogadta és azonnali
hatállyal életbe léptette.

Dr. Fodor György s. k.
rektor
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