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AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM 

FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA 
 

A hallgatói jogviszonyon alapuló egyes jogok és kötelezettségek jogszabályok, illetve 

egyetemi szabályzatok rendelkezése szerint a hallgatói jogviszony megszűnése után, illetve 

annak szüneteltetése alatt is megilletik a hallgatót, de ezen időszak alatt sem pénzbeli, sem 

természetbeni támogatásban nem részesíthető. Ezekről a jogosultságokról, azok jellegétől 

függően az egyetem felvételi szabályzata az egyetem tanulmányi és vizsgaszabályzata, 

a hallgatói fegyelmi és kártérítési szabályzat rendelkezik. 

 

 

A hallgató jogai és kötelességei 

 

Az Egyetem vallási jellegéből fakadóan a zsidó vallási törvények alapján a következő 

szakokon diplomát/végbizonyítványt csak zsidó vallású férfi hallgató kaphat: 

rabbihelyettes 

rabbi 

kántorhelyettes 

kántor 

 

1) A hallgatók joga: 

a. az előadások, szemináriumok, istentiszteletek, világi és vallási rendezvények 

látogatása. 

b. meghatározott kedvezményekben, juttatásokban és ösztöndíjban részesülés. 

c. a hallgatói önkormányzaton keresztül, képviselői útján beleszólás a hallgatókat 

érintő döntésekbe. 

d. az igazságkeresés joga, ha sérelem éri. 

e. a szak megválasztása; 

f. tanulmányaik ideje alatt a szak megváltoztatása; 

g. más szakok és felsőoktatási intézmények előadásain való részvétel, amelyet a 

fogadó intézmény szabályzata korlátozhat; 

h. az oktatók munkájának véleményezése; 

i. az intézményben rendelkezésre álló eszközöknek és az intézmény 

létesítményeinek (könyvtár, laboratórium, informatikai eszközök, sport, 

kulturális, szabadidő, egészségügyi és egyéb létesítmények) igénybevétele; 

j. a hallgató jogosult - a tanulmányi követelmények teljesítésére vonatkozó 

értékelés kivételével - a felsőoktatási intézmény döntése, intézkedése vagy 

mulasztása (a továbbiakban: döntés) ellen a hallgatói jogviszonyára vonatkozó 

rendelkezések megsértésére hivatkozással felülbírálati kérelemmel élni, a 

Tanulmányi- és vizsgaszabályzatban meghatározott eljárás keretében; 

k. az Egyetem oktatási létesítményeinek, a felkészülését elősegítő 

berendezéseinek, eszközeinek használata 
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l. a külön jogszabályokban és egyetemi szabályzatokban meghatározott utazási és 

egyéb kedvezményekben, diákjóléti juttatásokban és tanulmányi ösztöndíjban 

részesüljön; 

m. választó és választható legyen az Egyetemen működő tanácsokba, 

bizottságokba hallgatói önkormányzati szervekbe; 

n. részt vegyen a társadalmi szervezetek munkájában, s ezekben tisztséget 

viseljen, 

o. részt vegyen az egyetemi és Egyetemen kívül szakmai, kulturális, művészeti, 

sport és egyéb öntevékeny csoportok munkájában és ezekben tisztséget 

viseljen, 

p. a külön jogszabályok rendelkezései szerint munkát vállaljon, tanulmányi 

szerződést kössön, 

q.  pályázat alapján, demonstrátorként vagy más módon, részt vegyen a szervezeti 

egységek oktató, kutató tevékenységében, 

r. választhasson a diákköri és szakdolgozati témákból és azok kidolgozásához 

oktatói segítséget kapjon, 

s. o) tanulmányai során egyéni tanulmányi rendet kérhessen, 

t. p) vendéghallgató legyen más hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben, 

u. r) tanulmányai alatt felvételét kérje másik felsőoktatási intézménybe, oda 

átjelentkezzen vagy párhuzamos képzésben vegyen részt. 

 

 

2) A hallgató kötelessége: 

 

a) részt venni a kötelező foglalkozásokon, szakmai gyakorlatokon, tanistentiszteleteken, 

b) megtartani a tanulmányi rendet, a külső gyakorlati oktatási hely munkarendjét,  

c) eleget tenni tanulmányi kötelezettségeinek, 

d) hozzájárulni az Egyetem jó hírnevének és vallási szellemének megőrzéséhez, mindenhol 

és mindenkor egyetemi, főiskolai hallgatóhoz méltó magatartást tanúsítani, 

e) a rábízott, vagy az általa használt eszközöket, berendezéseket rendeltetésszerűen 

használni és védeni, 

f) az Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzatának és más, a hallgatókra vonatkozó 

egyetemi szabályzatoknak a rendelkezéseit megtartani, 

g) elősegíteni az Egyetem általános céljainak és feladatainak teljesítését, megőrizni és 

gyarapítani az Egyetem jó hagyományait, zsidó tradícióit 

h) tiszteletben tartani az Egyetem oktatóinak, kutatóinak és más alkalmazottainak, 

valamint hallgatótársainak emberi méltóságát és jogait, 

i) a felsőoktatási intézmény szabályzataiban előírt módon elsajátítani és alkalmazni az 

egészségét és a biztonságát védő ismereteket, továbbá jelenteni, ha balesetet vagy 

balesetveszélyt észlel, 
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j) A doktori képzésben részt vevő hallgató oktatói feladatokat vállalhat. A hallgatót e 

tevékenysége során megilletik az oktatók jogai és terhelik az oktatók kötelességei, 

továbbá oktatómunkájáért a jogszabályban meghatározott külön díjazásban részesül. 

k) Az Egyetem elvárja valamennyi hallgatójától, hogy mind az Egyetemen, mind pedig 

azon kívül, a zsidó vallás etikai normáinak megfelelően viselkedjenek. 

l) tartsa meg az egyetem tanulmányi és vizsgaszabályzatának és más, a hallgatókra 

vonatkozó egyetemi szabályzatoknak a rendelkezéseit; 

m) segítse elő az egyetem általános céljainak és feladatainak teljesítését, őrizze meg és 

gyarapítsa az egyetem hagyományait; 

n) b. A zsidó vallás szabályai alapján, a hallgatónak részt kell vennie a számára 

meghatározott (kartól, ill. szaktól függő) istentiszteleteken. 

o) Az Egyetem megköveteli a hallgatótól, hogy mind az Egyetemen, mind pedig azon 

kívül, a zsidó vallás etikai normáinak megfelelően viselkedjen. Az Egyetem vezetése 

kezdeményezi annak a hallgatónak a felfüggesztését, akiről etikátlan magatartása 

bebizonyosodik. 

 

 

3) A hallgatók fegyelmi felelőssége 

Ha a hallgató a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, vagy hallgatóhoz nem méltó 

magatartást tanúsít, fegyelmi vétség miatt fegyelmi büntetésben részesíthető. Fegyelmi 

felelősség akkor állapítható meg, ha a hallgató a Felsőoktatási Törvényben, az Egyetem 

szabályzataiban, a zsidó vallás etikai előírásaiban fogalt kötelezettségeit akár cselekvően, akár 

mulasztással megszegi. 

Hallgatóhoz méltatlan magatartást tanúsít az, akinek életmódja, magatartása az Egyetem 

erkölcsi tekintélyét, a zsidó vallás etikai normáit sérti, illetőleg összeegyeztethetetlen az 

Egyetem hallgatójával szemben támasztható fokozott erkölcsi elvárásokkal. 

 

A fegyelmi büntetést a Fegyelmi Bizottság szabja ki. 

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

a) Nem tekinthető fegyelmi vétségnek az olyan kötelességszegés, amelyhez a Tanulmányi 

és vizsgaszabályzat fűz hátrányos következményeket. 

b) A hallgató a tanulmányai folytatása alatt a felsőoktatási intézménynek, kollégiumnak, 

illetőleg a gyakorlati oktatásban (szakmai gyakorlaton) való részvétel során a 

foglalkoztatónak jogellenesen okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. 

(4) A fegyelmi határozatban a hallgató a következő fegyelmi büntetésben részesíthető; 

 

a) megrovás; 

b) szigorú megrovás 

c) kedvezmények és juttatások csökkentése, illetőleg megvonása; mely lehet 

- az egyéni tanulmányi rendre,  

- a párhuzamos képzésben való részvételre, illetve  

- az áthallgatásra vonatkozó engedélyek megvonása, illetve időtartamának csökkentése,  

- a tanulmányi és egyéb ösztöndíj csökkentése, illetve megvonása,  

d) meghatározott időre eltiltás a tanulmányok folytatásától; 

e) kizárás a felsőoktatási intézményből. 
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(5) A (4) bekezdés b) pontjában meghatározott büntetés időtartama az öt hónapot nem 

haladhatja meg.  

A d) pontban meghatározott eltiltás időtartama legfeljebb négy félévnek megfelelő oktatási 

időszak lehet. 

Fegyelmi büntetésként a szociális támogatást megvonni nem lehet. 

A (4) bekezdés d)-e) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés kiszabása együtt jár a 

hallgatói jogviszonnyal összefüggő juttatások, kedvezmények végleges, illetve időszakos 

megvonásával. 

A (4) 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.  

A (4) bekezdés d) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés alá vont hallgatót a rektor 

indokolt esetben a fegyelmi határozat jogerőre emelkedéséig is eltilthatja az előadások és más 

tanulmányi foglalkozások, valamint az Egyetem helyiségeinek látogatásától. Az eltiltott 

hallgató vizsgát sem tehet. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján nem pótolható 

tanulmányi foglalkozástól a hallgatót eltiltani nem lehet. 

A fegyelmi büntetés kiszabása helyett – az eljárás megszüntetése mellett – figyelmeztetés 

alkalmazható, ha az elkövetett vétség az eset összes körülményeire – különösen a hallgató 

személyére, cselekménye indító okaira és az elkövetés módjára – tekintettel olyan súlyú, hogy 

a legenyhébb fegyelmi büntetés kiszabása is szükségtelen, és a figyelmeztetéstől kellő 

visszatartó hatás várható. 

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 – hátrányok nélküli - 

pótlására. 

(6) Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha a felsőoktatási intézménynek a fegyelmi vétségről 

való tudomásszerzése óta egy hónap, illetőleg a vétség elkövetése óta egy év már eltelt. 

(7) A Fegyelmi Bizottság 5 tagú, tagjait a rektor jelöli ki. A bizottság munkájában nem vehet 

részt az a személy, akitől az ügy tárgyilagos elbírálása nem várható el, vagy aki az ügy 

eldöntésében érdekelt. A Bizottság egy tagját a HÖK delegálja. A Bizottság nem hallgatói 

jogviszonyú tagjai közül elnököt választ. Fegyelmi ügyben a Fegyelmi Bizottság teljes 

létszámban jár el, minden tag egyenlő szavazati joggal rendelkezik. 

Fegyelmi eljárást – alapos indok esetén – bármely egyetemi polgár kezdeményzhet. 

A fegyelmi eljárás bejelentésre, vagy hivatalos tudomásul vétel alapján, írásbafoglalást 

követően indulhat. A fegyelmi eljárást - fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén 

- a rektor indítja meg. A rektor az eljárás megindításáról írásbeli határozatot hoz, amelyben 

megjelöli az eljárás megindításának indokát, a cselekmény lényegét. A rektor a határozatot 

megküldi a Fegyelmi Bizottság elnökének és az eljárás alá vont személynek, illetve 

meghatalmazottjának. 
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(8) Ha a fegyelmi eljárás alá vont személy ellen ugyanabban az ügyben büntető eljárás folyik, 

annak jogerős befejezéséig a fegyelmi eljárást fel kell függeszteni. 

(9) A fegyelmi eljárást egy hónapon belül be kell fejezni. 

(10) A fegyelmi eljárásban a tényállást kell tisztázni. A fegyelmi vétség elbírálásának 

előkészítését a Fegyelmi Bizottság egy tagja vagy elnöke a rendelkezésre álló iratok alapján 

végzi. E személyt a továbbiakban vizsgálóbiztosnak nevezzük. 

(11) A fegyelmi tárgyalás  

 

A fegyelmi tárgylás nyilvános. Meghirdetését a tárgyalás előtt 5 nappal az Egyetem 

hirdetőtábláján kell megtenni, a várható érdeklődésre tekintettel a helyszín és az időpont 

megjelölésével. 

(1) A Fegyelmi Bizottság az ügy előkészítését végző bizottsági tag jelentésének 

kézhezvételétől számított 8 napon belül nyilvános tárgyalást tart. Közérdekből vagy az eljárás 

alá vont hallgató érdekében a Fegyelmi Bizottság a hallgatóságot a tárgyalásról vagy annak 

egy részéről kizárhatja. 

 (2) A fegyelmi eljárásban a hallgatót meg kell hallgatni, és lehetővé kell tenni számára, hogy 

védekezését előadja, továbbá, hogy bizonyítási indítvánnyal éljen. Ha a hallgató szabályos 

értesítés ellenére nem jelenik meg a bizottsági ülésen, úgy a személyes meghallgatásától el 

lehet tekinteni. Ha távolmaradásának menthető indokát igazolja, meghallgatására új időpontot 

kell kitűzni, illetve kérelmére lehetővé kell tenni, hogy észrevételeit írásban megtehesse. 

Amennyiben a hallgató meghallgatása, tárgyaláson való részvétele önhibáján kívüli okból 

nem lehetséges, legfeljebb az akadály megszűnéséig a fegyelmi eljárást fel kell függeszteni. 

(3) A Fegyelmi Bizottság elnöke a tárgyalásra az eljárás alá vont hallgatót írásban, vagy e-

mailben, a tanút és a szakértőt írásban, e-mailben vagy szóban idézi. 

(4) Az idézésben fel kell tüntetni a fegyelmi eljárás alá vont hallgató nevét, a fegyelmi 

tárgyalás helyét, idejét, valamint azt, hogy a címzettet milyen minőségben idézik. 

(5) Az idézésben a fegyelmi eljárás alá vont hallgatót tájékoztatni kell arról, hogy jogában áll 

védekezését írásban is benyújtani, továbbá utalni kell a képviselő választásának lehetőségére, 

valamint arra, is, hogy amennyiben a szabályos értesítés ellenére nem jelenik meg, és 

távolmaradásának menthető indokát a tárgyalás napját követő 2 napon belül nem igazolja, úgy 

meghallgatásától a bizottság eltekinthet. 

(6) A fegyelmi eljárás alá vont hallgató és képviselője az ügyre vonatkozó eljárás irataiba 

betekinthet, indítványokat terjeszthet elő, a megjelent tanúhoz, szakértőhöz kérdést intézhet. 

(7) A fegyelmi tárgyalást a Fegyelmi Bizottság elnöke vezeti. Ügyel a fegyelmi eljárás 

rendjének és a Fegyelmi Szabályzat rendelkezéseinek megtartására, gondoskodik arról, hogy 

az eljárásban résztvevő személyek jogaikat rendeltetésszerűen gyakorolhassák. 

(8) A Fegyelmi Bizottság elnöke a megjelentek számbavétele után megnyitja a tárgyalást és 

ismerteti a fegyelmi eljárás iratait. Ezt követően a bizottság meghallgatja az eljárás alá vont 

hallgatót, aki védekezését összefüggően előterjesztheti. A fegyelmi eljárás alá vont hallgató 

meghallgatása alatt az ugyanazon eljárás alá vont – még meg nem hallgatott – más hallgató, 

valamint a tanúk nem lehetnek jelen. 

(9) A fegyelmi felelősség megállapítását a vizsgálóbiztos indítványokkal és észrevételekkel 

mozdítja elő. 

(10) A fegyelmi eljárás alá vont személy minden bizonyítékkal és a vizsgálóbiztos minden 

indítványával kapcsolatban észrevételt vagy ellenindítványt tehet. A bizonyítási indítvány 

elutasítását az eljárást befejező határozatban indokolni kell. 
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(11) Ha a fegyelmi eljárás alá vont hallgató a fegyelmi vétség elkövetését a tárgyaláson 

beismeri, és e beismeréshez kétség nem fért, a további bizonyítást mellőzni kell. 

(12) Amennyiben további bizonyítás szükséges, a Fegyelmi Bizottság meghallgatja a tanúkat, 

szükség esetén a szakértőket, továbbá ismerteti a beszerzett iratokat. 

(13) A tanút nyilatkoztatni kell arról, hogy az ügyben érdekelt vagy elfogult-e, figyelmeztetni 

kell az igazmondás kötelezettségére és a hamis tanúzás következményeire. 

(14) Ha a tanú vallomása a fegyelmi eljárás alá vont hallgató védekezésével vagy más tanúk 

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

(15) A bizonyítási eljárás lezárását követően a Fegyelmi Bizottság zárt ülésen, egyszerű 

szótöbbséggel határoz. 

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

 

(12) A fegyelmi határozat  

(1) A határozat fegyelmi büntetést kiszabó vagy a fegyelmi eljárást megszüntető határozat 

lehet. A Fegyelmi Bizottság a határozatát kizárólag a fegyelmi tárgyaláson megvizsgált 

bizonyítékokra alapozhatja. 

(2) 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. 

(3) 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.  

(4) A fegyelmi büntetést kiszabó határozat indokolásának tartalmaznia kell:  

a) a megállapított tényállást,  

b) a bizonyítékok megjelölését és értékelését,  

c) az elutasított bizonyítási indítvány elutasításának indokolását  

d) a büntetés kiszabásánál figyelembe vett körülményeket,  

e) azoknak a rendelkezéseknek a megjelölését, amelyek a fegyelmi büntetés alapjául 

szolgáltak.  

(5) A Fegyelmi Bizottság megszüntető határozatot hoz akkor is, ha  

a) a fegyelmi vétség elévült  

b) az eljárás alapjául szolgáló cselekményt fegyelmi úton már jogerősen elbírálták  

c) a Fegyelmi Bizottság a hallgatóval szemben büntetés helyett figyelmeztetést 

alkalmaz.  

(6) 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.  

(7) 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, illetve arra, hogy a jogerős 

fegyelmi határozat annak közlésétől számított 30 napon belül a bíróság előtt 

megtámadható.  

(8) A fegyelmi eljárást megszüntető határozat indokolásában röviden elő kell adni a 

megállapított tényeket és bizonyítékokat, meg kell jelölni azokat az okokat, amelyek alapján 

a Fegyelmi Bizottság az eljárást megszüntette.  
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(9) Mind a fegyelmi büntetést kiszabó, mind pedig a fegyelmi eljárást megszüntető 

határozat bevezető részében meg kell jelölni az ügy számát, azt, hogy a határozatot melyik 

Kar 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.  

(10) A fegyelmi határozatot az indokolással együtt a Fegyelmi Bizottság Elnöke 3 napon 

belül írásba foglalja és annak az eljárás alá vont személy, meghatalmazottja, valamint a 

dékán részére való kézbesítése iránt intézkedik.  

(11) A Fegyelmi Bizottság a kihirdetett határozatát nem változtathatja meg, de a határoztat 

érdemét nem érintő név-, számítási vagy más hasonló hibákat saját hatáskörben vagy 

kérelemre kijavíthatja.  

 

(13) A jegyzőkönyv és az eljárás határideje 

(1) A fegyelmi eljárás alá vont személy meghallgatásáról, a Fegyelmi Bizottság nyilvános, 

vagy nem nyilvános üléséről és a fegyelmi tárgyalásról jegyzőkönyvet kell vezetni. 

(2) A jegyzőkönyvet a Fegyelmi Bizottság elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá. 

(3) A jegyzőkönyv tartalmát a meghallgatott személyekkel ismertetni kell, akik annak 

kiegészítését, vagy helyesbítését kérhetik. 

(3) A fegyelmi eljárás megindításától számított 30 napon belül érdemi határozatot kell 

hozni. 

(4) A jegyzőkönyvet vagy egy erre előzetesen felkért dolgozó, vagya Fegyelmi Bizottság 

egy tagja vezeti. 

 

(14) Fellebbezés a döntés ellen 

(1) A hallgatónak joga van - a tanulmányi követelmények teljesítésére vonatkozó értékelés 

kivételével - a felsőoktatási intézmény döntése, intézkedése vagy mulasztása (a 

továbbiakban: döntés) ellen a hallgatói jogviszonyára vonatkozó rendelkezések 

megsértésére hivatkozással felülbírálati kérelemmel élni az Intézmény rektoránál. 

(2) A hallgató a felsőoktatási intézmény döntése ellen a közléstől, ennek hiányában a 

tudomásra jutástól számított 15 napon belül nyújthatja be a kérelmet. A kérelem tárgyában 

másodfokon a Felülbírálati Bizottság jár el. Ennek tagjai: a rektor, a tudományos 

rektorhelyettes, az oktatási rektorhelyettes, a főtitkár, két tanszékvezető, a Hallgatói 

Önkormányzat képviselője. 

(3) A bizottság munkájában nem vehet részt az a személy, 

a) aki a megtámadott döntést hozta, vagy a döntéshozatalt elmulasztotta, vagy 

b) aki az első fokú eljárásban a határozathozatalban közreműködött, vagy 

c) az a)-b) pontban megjelölt személy Ptk. 685. § (b) pontja szerinti közeli hozzátartozója, 

vagy akitől az ügy tárgyilagos elbírálása nem várható el, aki az ügy eldöntésében érdekelt. 

(4) Az eljárás során a vizsgálat eredményeként a bizottság a következő másodfokú 

döntéseket hozhatja: 

a) a kérelmet elutasítja; 

b) a döntés elmulasztóját döntéshozatalra utasítja; 

c) az elsőfokú határozatot megváltoztatja; 

d) az elsőfokú határozatot megsemmisíti és az első fokon eljárt szervet vagy személyt új 

eljárásra és új határozat hozatalára utasítja. 
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(5) A döntést határozatba kell foglalni és meg kell indokolni. Az eljárás során a 

határozatban fel kell hívni a figyelmet a jogorvoslat lehetőségére és az eljárás során a 

hallgatót legalább egy ízben személyesen meg kell hallgatni. Ha a hallgató szabályos 

értesítés ellenére nem jelenik meg a bizottság ülésén, úgy a személyes meghallgatásától el 

lehet tekinteni, illetve kérésére lehetővé kell tenni számára, hogy észrevételeit írásban 

megtehesse. 

(6) A tényállás tisztázására, a határidők számítására, az igazolásra, a határozat alakjára és 

tartalmára, közlésére az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. 

törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(7) A hallgató az intézmény másodfokú határozatának bírósági felülvizsgálatát kérheti, 

annak közlésétől számított 30 napon belül, jogszabálysértésre, illetve hallgatói jogviszonyra 

vonatkozó rendelkezések megsértésére hivatkozással. A bírósági eljárásra a Polgári 

perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XX. fejezetét kell alkalmazni. A bíróság a 

döntést megváltoztathatja. A bíróság az ügyet soron kívül bírálja el. 

(8) Az ügyben másodfokon hozott határozat a közléssel válik jogerőssé. A jogerős határozat 

végrehajtható, kivéve, ha a hallgató a bírósági felülvizsgálatát kérte. A keresetlevél 

benyújtásáról a hallgatónak az intézményt a keresetlevél egy példányának megküldésével 

értesítenie kell. 

(15) A hallgatók kártérítési felelőssége 

a) A hallgató kártérítési felelősséggel tartozik, ha tanulmányai végzése során azokkal 

összefüggésben az egyetemnek, illetve a gyakorlati oktatásban a foglalkoztatónak 

jogellenesen és vétkesen kárt okoz. Nem szükséges a vétkesség megléte a vonatkozó 

jogszabályban meghatározott esetekben. 

b) Ha a hallgatót a tanulmányai folytatása, illetve a gyakorlati oktatás során kár éri, akkor ezt 

az egyetem, illetve a foglalkoztató köteles megtéríteni, kivéve, ha ezt az egyetem, illetve a 

foglalkoztató működési körén kívül eső elháríthatatlan ok, illetve a károsult elháríthatatlan 

magatartása okozta. 

c) A kártérítési (anyagi) felelősségre vonás eljárási szabályait és a kártérítés mértékét az Ftv. 

72. §-ának, 45. §-a, valamint a Polgári Törvénykönyv vonatkozó kártérítési szabályai 

határozzák meg. 

d) A hallgató vétkességét, a kár bekövetkezését, illetve mértékét, valamint a kár és a 

jogellenes magatartás közötti okozati összefüggést az Egyetemnek/gyakorlati képzés 

szervezőjének kell bizonyítania.  

e) A károkozásnak a tanulmányok folytatásával való összefüggését az Egyetemnek kell 

bizonyítania.  

f) Gondatlan károkozás esetén a hallgató felelőssége korlátozott. A kártérítés mértéke nem 

haladhatja meg a károkozás napján érvényes legkisebb kötelező munkabér (minimálbér) 

egyhavi összegének ötven százalékát.  

g) Gondatlan a károkozás, ha a hallgató magatartásának következményeit nem látja előre, 

azért, mert nem a tőle elvárható körültekintéssel cselekszik, illetve tisztában van a 

következményekkel, de könnyelműen bízik azok elmaradásában.  

h) Szándékos károkozás esetén a hallgató a teljes kárt köteles megtéríteni. 

i) Szándékos a károkozás, ha a hallgató előre tudja és látja cselekedetének (mulasztásának) 

következményeit, illetve azokba belenyugszik.  
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j) A hallgató vétkességére tekintet nélkül teljes kártérítési felelősséggel tartozik a 

jegyzékekkel vagy átvételi elismervénnyel – visszaszolgáltatási vagy elszámolási 

kötelezettséggel – átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiányért, amelyeket állandóan 

őrizetében tart, kizárólagosan használ, vagy kezel.  

k) Mentesül a hallgató a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiányt elháríthatatlan külső ok 

idézte elő, vagy az Egyetem/gyakorlati képzés szervezője, kollégium a biztonságos őrzés 

feltételeit nem biztosította. 

l) Az (b) bekezdésben meghatározott feltételek meglétét, a kár (hiány) keletkezését, illetve 

mértékét az Egyetemnek/gyakorlati képzés szervezőjének kell bizonyítania. 

 

m) A kár összegének meghatározásánál 

 a megrongált dolog kijavítására fordított kiadást – ideértve az üzemviteli költségeket is – 

és a kijavítás ellenére fennmaradó esetleges értékcsökkenés mértékét; 

 ha a dolog megsemmisült, vagy használhatatlanná vált, illetve, ha nincs meg, a károkozás 

időpontjában érvényes fogyasztói árat kell – az avulásra is tekintettel – figyelembe 

venni.  

 

A kártérítési (anyagi) felelősség megállapítására irányuló eljárás (a továbbiakban: kártérítési 

eljárás) bejelentésre vagy hivatalos tudomás szerzés alapján indul. 

 

n) A hallgató károkozásáról jegyzőkönyvet kell készíteni. Ez tartalmazza: 

1. a jegyzőkönyv készítésének helyét, idejét; 

2. a kárt okozó hallgató nevét, lakcímét, szakának megjelölését; 

3. a károkozás helyét, idejét; 

4. a károkozás leírását, a károkozó magatartás jellegét (módját), a kár mibenlétét 

(megrongálódott, megsemmisült dolog stb.), a károkozással összefüggő más 

tényeket és körülményeket; 

5. a jegyzőkönyv készítőjének nevét és beosztását, valamint aláírását, 

6. a tanúk nevét, feltüntetve, hogy a károkozás vagy a jegyzőkönyv- felvétel tanúi-e. 

 

o) Ha a jegyzőkönyv készítésénél a károkozó hallgató is jelen van, a jegyzőkönyvben – 

kérésére – szerepeltetni kell a károkozással összefüggően tett nyilatkozatait. Ez esetben a 

jegyzőkönyvet a hallgató aláírja, az aláírás megtagadása esetén ennek tényét kell rögzíteni. A 

hallgatónak – kérésére – a jegyzőkönyvből egy példányt át kell adni. 

p) A jegyzőkönyv készítője annak a szervezeti egységnek a dolgozója, ahol a károkozás 

történt. Amennyiben ilyen dolgozó nincs a helyszínen, az Egyetem bármely dolgozója 

jegyzőkönyvezhet. 

 

r) A Károkozási jegyzőkönyvet – a készítéstől számított három napon belül a gazdasági 

vezetőhöz kell eljuttatni. 

s) A gazdasági vezető a jegyzőkönyvben foglaltak alapján, annak kézhezvételétől számított 15 

napon belül a keletkezett kár mértékére (nagyságára) javaslatot készít. Ennek keretében, ha 

szükséges, tényállás kiegészítés iránt intézkedik, így különösen a hallgatót meghallgatja. 

 

t) A rektor a gazdasági vezető a kár mértékére vonatkozó javaslat elkészítésétől számított 

nyolc napon belül határoz a javaslatról. 

Határozatában meghatárzozza, hogy a hallgató 

kártérítés fizetésére kötelező, vagy 

kártérítési eljárást megszüntető határozatot hoz. 
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1) A Kártérítlési határozat rendelkező részének tartalmaznia kell: 

 a kárt okozó hallgató nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, 

szakát, 

 a kártérítés mértékét, megfizetésének határidejét, esetlegesen a részletfizetési 

kedvezmény megadását; 

 utalást a fellebbezés lehetőségére, illetve arra, hogy a jogerős kártérítési 

határozat annak közlésétől számított 30 napon belül a bíróság előtt 

megtámadható. 

 

2) A kártérítés fizetésére kötelező határozat indoklási részének tömören tartalmaznia kell: 

 a megállapított tényállást, 

 a bizonyítékok megjelölését és értékelését, 

 az ügy jellegétől függően annak kifejtését, hogy a károkozásban a hallgató 

mennyiben vétkes,  

 a kártérítésre kötelezésnél figyelembe vett enyhítő és súlyosbító körülményeket, 

 hivatkozást azokra a rendelkezésekre, amelyek a kártérítés alapjául szolgáltak. 

 

 

 

 

 

 

A Rektori Tanács jóváhagyta: 2012. február 9-ei ülésén 


