
 
 
Neumann János Egyetem Szenátusa 36/2020.(XI.26.) számú határozat melléklete 

 

 

 

 

NEUMANN JÁNOS EGYETEM 
 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 
 
 
 

 
 

 
HARMADIK RÉSZ 

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 
 
 

V. FEJEZET 
A HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE 

 

 
 
 
 

1. SZ. VERZIÓ  

 
  

 
 

Jóváhagyta: A Neumann János Egyetem 36/2020 (XI.26) számú szenátusi határozata 

 

 HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2020. november 27. 



A Neumann János Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa, a nemzeti felsőoktatásról szóló 
2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 12. § (3) bekezdés eb) pont szerinti jogkörében 
eljárva, az Nftv. 11. § (1) bekezdés a) pontban - foglalt kötelezettségnek eleget téve - szoros 
egységben a hallgatói követelményrendszerre vonatkozó, valamint az egyéb egyetemi belső 
szabályozókkal - az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának, harmadik részét képező 
Hallgatói Követelményrendszer ötödik fejezeteként, a hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek 
elbírálásának rendjét az alábbiak szerint határozza meg. 

 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 

 
HARMADIK RÉSZ 

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 
 

V. FEJEZET 
A HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE 

 
 

A szabályzat hatálya 
 

1. § 
 
(1) A szabályzat személyi hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi hallgatójára, oktatási formában 

való részvételtől függetlenül. 
(2) A szabályzat hatálya kiterjed az Egyetemen folyó képzés keretében, a gyakorlati képzés 

keretében, továbbá a Kollégiumban elkövetett kötelességszegések miatti fegyelmi ügyekre, 
valamint ezeken a helyeken a hallgató által az Egyetemnek, illetve az Egyetem által a hallgatónak 
okozott károk miatti kártérítési ügyekre is. 

 
A fegyelmi eljárás alapelvei 

 
2. § 

 
(1) A fegyelmi felelősség megállapítása során az Nftv-ben, az Egyetem belső szabályozóiban és a 

Kollégium házirendjében foglalt kötelességek megszegését lehet figyelembe venni. 
(2) A fegyelmi vétségért az Nftv. 55. §-ban meghatározott fegyelmi büntetés szabható ki. 
(3) Az Nftv. 55. § (2) bekezdés d) és e) pontja szerinti fegyelmi büntetés a Kollégiumban elkövetett 

fegyelmi vétség esetén akként alkalmazandó, hogy 
a) a „határozott időre – legfeljebb két félévre – szóló eltiltás a tanulmányok folytatásától 

büntetés alatt „határozott időre – legfeljebb két félévre – szóló eltiltás a kollégiumi 
elhelyezéstől”, 

b) a „kizárás a felsőoktatási intézményből” büntetés alatt „kizárás a Kollégiumból” 
büntetés értendő. 

(4) A Kollégiumban elkövetett fegyelmi vétségért kiszabott büntetés, a képzésben való részvételt, 
illetve a hallgatói jogviszony fennállását nem befolyásolja. 

 
3. § 

 
(1) A hallgatót megilleti az ártatlanság vélelme. A fegyelmi vétség elkövetését a fegyelmi jogkör 

gyakorlójának kell bizonyítania. A hallgató nem kötelezhető ártatlanságának bizonyítására. 
(2) A fegyelmi jogkör gyakorlójának feladata a tényállás alapos tisztázása, valóságnak megfelelő 

megállapítása, valamint a fegyelmi felelősséget súlyosító és enyhítő körülmények figyelembe 
vétele. 



(3) A fegyelmi eljárásban felhasználható minden olyan bizonyítási eszköz és bizonyíték, amely a 
tényállás megállapítására alkalmas lehet. A fegyelmi jogkör gyakorlója által megkeresett 
személyek kötelesek a bizonyításban közreműködni. 

 
4. § 

 
(1) A hallgatót megilleti a képviselet joga; személyét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (Ptk.) szerinti meghatalmazás szabályai alapján, bármely írásban meghatalmazott 
cselekvőképes személy képviselheti. 

(2) A hallgatót megilleti a védelem joga, melyet személyesen, illetve képviselője útján egyaránt 
gyakorolhat. 

(3) A hallgató, a fegyelmi tárgyalást megelőzően, de legkésőbb a tárgyalás berekesztéséig bizonyítási 
indítványt tehet. 

(4) A hallgatót, a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban foglaltak szerint megilleti a 
jogorvoslat joga. 

(5) A hallgatónak joga van ahhoz, hogy fegyelmi ügyének elbírálása indokolatlanul ne húzódjon el.  A 
fegyelmi eljárást – az eljárás felfüggesztésének esetét kivéve –, a fegyelmi eljárás elrendelésétől 
számított egy hónapon belül be kell fejezni.  

 
5. § 

 
(1) A hallgatónak címzett értesítés, illetve idézés abban az esetben tekintendő kézbesítettnek, ha 

annak átvétele okirattal bizonyítható; személyes kézbesítés esetén ideértve az átvétel 
megtagadásának tényéről készített írásbeli feljegyzést is. 

(2) A fegyelmi tárgyalás szóbeli és nyilvános. A nyilvánosság a fegyelmi ügy jellege, a tárgyalás 
rendjének megőrzése, vagy erkölcsi ok miatt kizárható. A fegyelmi határozatot abban az esetben 
is nyilvánosan kell kihirdetni, ha a tárgyalásról a nyilvánosságot egyébként kizárták. 

 
A fegyelmi eljárás megindítása 

 
6. § 

 
(1) Az elsőfokú fegyelmi eljárást annak a karnak a dékánja rendelheti el, amely kar képzésében az 

eljárás alá vont hallgató részt vesz. A Kollégiumban elkövetett cselekmény miatt a 
kollégiumvezető rendeli el a fegyelmi eljárást. (fegyelmi eljárás megindítására jogosultak) 

(2) A fegyelmi eljárás megindításának határidejét az Nftv. 55. § (4) bekezdés szerint kell számítani. 
(3) A fegyelmi eljárás megindításáról – annak indokát is megjelölve – a hallgatót írásban kell 

értesíteni. 
 

7. § 
 
(1) Az elsőfokú fegyelmi jogkört az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat Első Rész Szervezeti 

és Működési Rendjének (a továbbiakban: SZMR) 49.§ (1) bekezdés c) pontja alapján a Kari 
Hallgatói  Ügyek Bizottsága gyakorolja (továbbiakban: Bizottság). 

(2) A Bizottság működésére a Kari Hallgatói Ügyek Bizottsága Ügyrendjének vonatkozó 
rendelkezéseit a jelen Szabályzatban foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel szükséges 
alkalmazni. 

 
8. § 

 
(1) A Bizottság az SZMR 49. § (3) bekezdésében meghatározottak szerinti tagokból áll, a jelen § (2) és 

(3) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembe vétele mellett.  



(2) A Bizottságnak nem lehet tagja az a személy, aki az eljárás alá vont hallgatónak a Ptk. szerinti 
hozzátartozója, illetve aki a fegyelmi ügy tanúja, vagy más módon érintettje. 

(3) Amennyiben az SZMR 49. § (3) bekezdés szerinti bármely bizottsági tag tekintetében a jelen § (2) 
bekezdésében meghatározott körülmény fennállása megállapítást nyert, akkor az érintett 
bizottsági tag helyett az SZMR 49. § (3) bekezdésének a)-d) pontja szerinti egyetemi szervezeti 
egység az adott fegyelmi eljárás lefolytatásának teljes idejére másik tagot köteles delegálni. 

 
9. § 

 
(1) Amennyiben a fegyelmi eljárás alá vont hallgató ellen, ugyanabból az ügyből kifolyólag 

büntetőeljárás, vagy szabálysértési eljárás folyik, annak jogerős befejezéséig a fegyelmi eljárás 
felfüggeszthető.  

(2) Amennyiben a fegyelmi eljárás alá vont hallgató, a fegyelmi tárgyaláson önhibáján kívüli okból 
nem tud részt venni, úgy az akadályozó körülmény megszűnéséig a fegyelmi eljárást fel kell 
függeszteni.  

(3) Az eljárás felfüggesztéséről a Bizottság határoz. 
(4) Az eljárás felfüggesztése esetén az eljárási határidők megszakadnak, majd az arra okot adó 

körülmény megszűnésével továbbfolytatódnak. 
  

A fegyelmi tárgyalás 
 

10. § 
 
(1) A Bizottság tárgyaláson bírálja el a fegyelmi ügyet. 
(2) A fegyelmi tárgyalást a Bizottság elnöke készíti elő, hívja össze és vezeti le. Az elnök ügyel a 

szabályzat rendelkezéseinek betartására, a tárgyalás rendjének fenntartására és gondoskodik 
arról, hogy az eljárásban résztvevők gyakorolhassák jogaikat.  

(3) A Bizottság akkor határozatképes, ha azon tagjainak több, mint a fele jelen van.  
 

11. § 
 
(1) A fegyelmi tárgyalásra a hallgatót – a tárgyalás napját legalább öt nappal megelőzően – meg kell 

idézni.  
(2) A hallgató távollétében az első fegyelmi tárgyalás nem tartható meg. Ebben az esetben a 

Bizottság elnöke a tárgyalást elnapolja, kitűzi a megismételt fegyelmi tárgyalás időpontját és arra 
ismételten megidézi az eljárás alá vont hallgatót. 

(3) A megismételt fegyelmi tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha azon a hallgató, illetve 
meghatalmazottja ismételt, szabályszerű idézés ellenére sem jelent meg.  

 
12. § 

 
(1) A fegyelmi tárgyaláson az ügy iratai, és a rendelkezésre álló bizonyítékok ismertetését követően a 

bizottság meghallgatja az eljárás alá vont hallgatót, módot adva neki álláspontja, védekezése 
részletes kifejtésére, indítványinak megtételére. 

(2) A vallomástétel alatt – amennyiben a fegyelmi eljárás ugyanazon ügyből kifolyólag több hallgató 
ellen folyik –, a vallomást még nem tett hallgatók nem lehetnek jelen.  

(3) Az eljárás alá vont hallgatónak jogában áll a vallomástételt megtagadni. 
(4) Amennyiben az eljárás alá vont hallgató a fegyelmi vétség elkövetését a tárgyaláson beismeri, és 

a beismeréshez nem fér kétség, úgy a további bizonyítást mellőzni lehet.  
(5) Amennyiben további bizonyítás szükséges, úgy a bizottság meghallgatja az általa szükségesnek 

tartott, vagy az eljárás alá vont hallgató által indítványozott tanú(ka)t, szakértő(ke)t. 
 



13. § 
 
(1) A tanút meghallgatása kezdetén meg kell kérdezni arról, hogy az ügyben érdekelt vagy elfogult-e, 

figyelmeztetni kell igazmondási kötelezettségére, továbbá a hamis tanúzás és a hamis vád 
büntetőjogi következményeire.  

(2) A tanú megtagadhatja a vallomástételt, ha magát fegyelmi vétség, szabálysértés, vagy 
bűncselekmény elkövetésével vádolná, továbbá akkor is, ha az eljárás alá vont hallgatónak a Ptk. 
szerinti hozzátartozója.  

(3) A tanú meghallgatása alatt a még meg nem hallgatott tanú nem lehet jelen.  
(4) Amennyiben a tanú vallomása az eljárás alá vont hallgató védekezésével, vagy más tanú 

vallomásával ellentétes, úgy ennek tisztázását – szükség esetén – szembesítéssel kell 
megkísérelni. 

(5) A fegyelmi ügyben szakértő(ke)t lehet felkérni, ha a tényállás tisztázásához olyan szakértelem 
szükséges, mellyel a Bizottság tagjai nem rendelkeznek. Szakértő meghallgatására a tanú 
vallomástételének szabályait kell alkalmazni. 

(6) Az eljárás alá vont hallgató a tanú(k) és a szakértő(k) vallomásához, nyilatkozatához 
észrevételeket tehet, a tanú(k)hoz, szakértő(k)höz kérdéseket intézhet, illetve az eljárás során 
további bizonyítási indítványokat terjeszthet elő. 

 
14. § 

 
(1) Amennyiben a fegyelmi tárgyalás megtartása akadályba ütközik, illetve a bizonyítási eljárás nem 

folytatható le teljes terjedelmében, úgy újabb tárgyalási napot kell kitűzni.  
(2) A bizonyítási eljárás lefolytatása után a fegyelmi tárgyalás berekesztésre kerül. 
(3) A fegyelmi tárgyaláson jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben rögzítik az eljárási cselekményeket, 

és a tárgyaláson elhangzottakat. A jegyzőkönyvet a Bizottság elnöke, a hitelesítésre 
megválasztott tagja, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá.  

 
Az elsőfokú fegyelmi határozat 

 
15. § 

 
(1) A Bizottság a fegyelmi tárgyalás berekesztését követően, zárt ülésen, szótöbbséggel határoz a 

fegyelmi ügyről. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Bizottság nyilvánosan 
hirdeti ki a fegyelmi határozatot. 

(2) A Bizottság megállapíthatja a fegyelmi vétség elkövetését, és fegyelmi büntetést szab ki, vagy 
megszünteti a fegyelmi eljárást. 

(3) A fegyelmi vétség elkövetését megállapító és fegyelmi büntetést kiszabó határozat tartalmazza: 
a) a fegyelmi jogkör gyakorlójának nevét, a határozat számát és keltét, 
b) az eljárás alá vont hallgató nevét, lakcímét, 
c) a fegyelmi vétség elkövetésére vonatkozó megállapítást, 
d) a fegyelmi büntetést, 
e) a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást, 
f) a határozat indokolását. 

(4) A (3) bekezdés szerinti határozat indokolása tartalmazza: 
a) a megállapított tényállást, 
b) a bizonyítékok megjelölését és értékelését, a hallgató által indítványozott bizonyítás 

elutasításának okát, 
c) annak kifejtését, hogy mely kötelességét szegte meg a hallgató, és az elkövetésben 

mennyiben vétkes, 
d) a büntetés kiszabásánál figyelembe vett súlyosbító és enyhítő körülményeket, 
e) a határozat alapjául szolgáló rendelkezések megjelölését. 



(5) A fegyelmi eljárást megszüntető határozat tartalmazza: 
a) a fegyelmi jogkör gyakorlójának nevét, a határozat számát és keltét, 
b) az eljárás alá vont hallgató nevét, lakcímét, 
c) a fegyelmi eljárás megszüntetésére vonatkozó megállapítást, és annak indokát, 
d) a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. 

 
16. § 

 
(1) A fegyelmi határozatot a kihirdetéstől számított három munkanapon belül írásba kell foglalni. A 

határozatot a Bizottság elnöke aláírja, és megküldi az eljárás alá vont hallgatónak, 
meghatalmazottjának.  

(2) A Bizottság kihirdetett határozata nem változtatható meg, de a határozat érdemi részével össze 
nem függő hibákat (név, szám, stb. elírás) a Bizottság elnöke bármikor kijavíthatja. 

(3) Az elsőfokú fegyelmi határozat ellen, a Neumann János Egyetem Szervezeti és Működési 
Szabályzat Harmadik Rész Hallgatói Követelményrendszer II. Fejezet A hallgatói jogok 
gyakorlásáról és kötelezettségek teljesítésének rendjéről szóló szabályzatban meghatározott 
hallgatói jogorvoslati eljárási rend szerint, az Nftv. vonatkozó rendelkezései, valamint a Kari 
Hallgatói Ügyek Bizottsága Ügyrendjének 1. § (5) bekezdésében meghatározottak 
figyelembevételével nyújtható be jogorvoslati kérelem, melyről a Fellebbviteli Bizottság dönt. 

(4) A fegyelmi határozat a jogerőre emelkedésével válik végrehajthatóvá. A jogerőre emelkedés 
napját a Bizottság elnöke állapítja meg, és vezeti rá záradékként a fegyelmi határozatra, majd 
gondoskodik arról, hogy a jogerős fegyelmi határozatot az Egyetem valamennyi végrehajtásban 
érintett szervezeti egysége megkapja.  

 
A hallgatóval szembeni kártérítési igény érvényesítése 

 
17. § 

 
(1) A hallgató kártérítési felelősségének eseteit és felelősségének mértékét az Nftv. 56. §-a 

szabályozza. 
(2) Az elsőfokú kártérítési jogkört annak a karnak a dékánja gyakorolja, amely kar képzésében az 

eljárás alá vont hallgató részt vesz.  
(3) A Kollégiumban okozott kár esetén a kollégiumvezető gyakorolja a kártérítési jogkört. 
 

18. § 
 
(1) A hallgató károkozása esetén a károkozás észlelője feljegyzést készít, melyben rögzíti a károkozás 

észlelésének időpontját, körülményeit és a kár leírását. (kárfelvétel) A feljegyzést, az érintett 
szervezeti egység vezetője, a kárigény érvényesítésére vonatkozó javaslatával együtt nyolc napon 
belül megküldi a kártérítési jogkör gyakorlójának. 

(2) A kártérítési jogkör gyakorlója, a kártérítési határozat kiadása előtt meghallgatja a károkozó, 
illetve feltételezett károkozó hallgatót.  

(3) Az elsőfokú kártérítési határozatot, amennyiben a hallgató kárfelelőssége megállapítható, a 
kárfelvételtől számított egy hónapon belül kell meghozni. 

 
19. § 

 
(1) Az elsőfokú kártérítési határozat tartalmazza: 

a) a kártérítési jogkör gyakorlójának nevét, a határozat számát és keltét, 
b) a károkozó hallgató nevét, lakcímét, 
c) a károkozás tényére, és szándékosságára vonatkozó megállapítást, 
d) a kártérítés összegét, 



e) a kártérítés megfizetésének módjára és határidejére vonatkozó tájékoztatást, 
f) a hallgató korábban előterjesztett kérelme esetén a részletfizetésre vonatkozó megállapítást, 
g) a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást, 
h) a határozat indokolását. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti határozat indokolása tartalmazza: 
a) a kár leírását és a megállapított tényállást, 
b) a kártérítési felelősség fennállását alátámasztó bizonyítékokat, körülményeket, 
c) a határozat alapjául szolgáló rendelkezések megjelölését. 

 
20. § 

 
(1) Az írásba foglalt kártérítési határozatot a hallgatónak haladéktalanul kézbesíteni kell. 
(2) A kártérítési határozat nem változtatható meg, de a határozat érdemi részével össze nem függő 

hibák (név, szám, stb. elírás) bármikor kijavíthatók. 
(3) Az elsőfokú kártérítési határozat ellen a Neumann János Egyetem Szervezeti és Működési 

Szabályzat Harmadik Rész Hallgatói Követelményrendszer II. Fejezet A hallgatói jogok 
gyakorlásáról és kötelezettségek teljesítésének rendjéről szóló szabályzatban meghatározott 
hallgatói jogorvoslati eljárási rend szerint nyújtható be jogorvoslati kérelem, melyről a 
Fellebbviteli Bizottság dönt. 

(4) A kártérítési határozat a jogerőre emelkedésével válik végrehajthatóvá. A jogerőre emelkedés 
napját a kártérítési jogkör gyakorlója állapítja meg, és vezeti rá záradékként a kártérítési 
határozatra, majd a határozatot megküldi a gazdasági igazgatónak.  

 
21. § 

 
(1) Az ötvenezer forintot meghaladó összegű kártérítés esetén, a hallgató részletfizetésre kérhet 

lehetőséget a kártérítési jogkör gyakorlójától.  
(2) A részletfizetés időtartama nem haladhatja meg a tizenkét hónapot, legkisebb összege nem lehet 

kevesebb havi10.000 Ft-nál. Jogviszony megszűnése esetén a fennmaradó összeg egy összegben 
válik esedékessé a jogviszony megszűnésének napjáig. 

(3) A részletfizetés engedélyezéséről – a hallgató indokai, a károkozás körülményei és a kár összege 
mérlegelésével –, a kérelem beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt az elsőfokú 
kártérítési jogkör gyakorlója. 

 
A hallgató kártérítési igényének érvényesítése 

 
22. § 

 
(1) A hallgató azon kar dékánjának jelentheti be kárigényét, melynek a képzésében részt vesz. A 

kollégiumban elszenvedett kárt a kollégium vezetőjének kell bejelenteni. 
(2) A kárigény bejelentésének tartalmaznia kell a kár észlelésének helyét, idejét és módját, a 

károsodás leírását, az Egyetem felelősségét megalapozó bizonyítékokat, körülményeket, valamint 
a kár összegét. 

(3) A kérelmet és az ügy egyéb iratait a dékán, illetve a kollégium vezetője, véleményével ellátva 
küldi meg a gazdasági igazgatónak.  

(4) A gazdasági igazgató – szükség esetén az érintettek meghallgatásával – megvizsgálja a kérelem 
megalapozottságát, mind jogalapja, mind pedig összegszerűsége tekintetében. 

 
23. § 

 



(1) A gazdasági igazgató írásban értesíti a hallgatót arról, hogy az Egyetem elismeri-e a kárigényt. 
Teljes, vagy részleges elismerés esetén a gazdasági igazgató intézkedik a kártérítés kifizetése 
iránt. 

(2) A hallgató a kárigény részleges vagy teljes elutasítása esetén, a polgári jogi igények 
érvényesítésére vonatkozó általános szabályok szerint léphet fel az Egyetemmel szemben. 

 
Záró és átmeneti rendelkezések 

 
24. § 

 
(1) Jelen Szabályzat a Szenátus a 36/2020.(XI.26.) számú határozatával került elfogadásra. 
(2) Jelen  Szabályzat az elfogadását követően 2020.  november 27. napján lép hatályba. 
(3) Jelen Szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg a Szenátus 5/2017.(IX.6.) számú határozatával 

elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat Harmadik Rész Hallgatói Követelményrendszer V. 
Fejezet A hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálásának rendje hatályát veszti.   
 
 

 Kecskemét, 2020. november 26. 
 
 
 
 

Dr. Fülöp Tamás sk.     Nagy Ildikó sk. 
 rektor    kancellári jogkörben eljáró gazdasági igazgató 

 


