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A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzat

AVKF

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló
szabályzatát a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.)
rendelkezéseinek, valamint a Főiskola hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatának,
illetve a Főiskola katolikus jellegének figyelembe vételével, a Szenátus az alábbiak szerint
állapítja meg:

1. § A szabályzat célja
(1)

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségének szabályozása a Nemzeti
szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján.

Felsőoktatásról

2. § A szabályzat hatálya
(1)

A szabályzat személyi hatálya a Főiskola valamennyi hallgatójára, tárgyi hatálya a
valamennyi tevékenységére kiterjed.

Főiskola

3. § A fegyelmi eljárás és a

kárfelelősség

(1)
A Főiskola hallgatója fegyelmi eljárás alapján írásbeli határozattal fegyelmi
büntetésben részesíthető, ha
a)
a Főiskola belső rendjét és szabályzatait vétkesen és sűlyosan megzavarja, illetve
megszegi,
b)
a Főiskola dolgozóit, hallgatóit szóban vagy tettleg inzultálja,
c)
függőséget okozó szerek (alkohol, drogok) hatása alatt jelenik meg a Főiskolán,
d)
a Főiskolának, a Főiskola dolgozóinak, hallgatóinak anyagi vagy erkölcsi kárt okoz,
e)
a Főiskola szellemiségét sűlyosan sértő cselekedetet hajt végre, vagy abban
közreműködik.

(2)
A fegyehni büntetés lehet
a)
megrovás,
b)
a térítési és juttatási szabályzatban meghatározott kedvezmények és juttatások legfeljebb hat hónap időtartamra szóló- csökkentése, illetőleg megvonása,
c)
az okozott anyagi kár megtérítésére való kötelezés,
d)
határozott időre - legfeljebb két félévre - szóló eltiltás a tanulmányok folytatásától,
e)
a hallgatói jogviszony felfüggesztése,
í)
kizárás a Főiskoláról.
(3)
A fegyelmi büntetés megállapításánál a cselekmény összes körülményeire - így
különösen a sérelmet szenvedettek körére, a következményekre, a jogsértő magatartás
ismétlésére, az elkövetett cselekmény sűlyára kell figyelemmel lenni. A (2) bekezdés b)
pontjában meghatározott fegyelmi büntetésként szociális támogatást megvonni nem lehet. A
(2) bekezdés a) pontjában meghatározott büntetés kiszabása esetén a hallgató személyi
anyagában rögzítésre kerül a büntetés ténye. Az a) pontban meghatározott büntetés kiszabása
esetén a hallgató nem képviselheti a Főiskolát semmiféle külső fórumon (tanuhnányi és
sportversenyeken, tudományos diákkonferencián), valamint nem lehet tagja a Hallgatói
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Önkormányzatnak, és nem részesülhet semmiféle anyagi és tanuhnányi kedvezményben. A
(2) bekezdés d)-f) 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 tanuhnányi teljesítménye nem befolyásolja.
(4)
Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha a fegyelmi vétségről való tudomásszerzés óta
egy hónap, illetőleg a vétség elkövetése óta öt hónap már eltelt. E rendelkezések
alkalmazásában tudomásszerzés az, amikor az eljárásra okot adó körülmény a fegyelmi eljárás
megindítására jogosult tudomására jutott.
(5)
A fegyelmi bizottság tagjainak legalább egyharmadát a hallgatói önkormányzat
delegálja. Az eljárás során a hallgatót meg kell hallgatni, a fegyelmi tárgyalást azonban akkor
is meg lehet tartani, ha a hallgató szabályszerű értesítés ellenére sem jelent meg.

4. § A hallgató és a Főiskola kártérítési felelőssége
(1)
Ha a hallgató a fóiskolának anyagi kárt okoz, gondatlan károkozás esetén, a kártérítés
mértéke nem haladhatja meg a károkozás napján érvényes legkisebb kötelez/\ munkabér
(minimálbér) egyhavi összegének ötven százalékát. Szándékos károkozás esetén az okozott
teljes kárt meg kell téríteni.
(2)
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.
(3)
A Főiskola a hallgatónak a hallgatói jogviszonnyal, gyakorlati képzéssel
összefüggésben okozott kárt a Ptk. rendelkezései szerint köteles megtéríteni. A Főiskola a
felelőssége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt a működési körén kivül eső
elháríthatatlan ok idézte elő, vagy azt a károsult elháríthatatlan magatartása okozta.

5. § A jogorvoslat joga
(!)

a)
b)
e)

Jogainak megsértése esetén a hallgató
a Hallgatói Önkormányzathoz fordulhat jogi segítségnyújtásért,
igénybe veheti az oktatásügyi közvetítői szolgálatot,
jogorvoslati kérelmet terjeszthet elő.

(2)
A Főiskola a hallgatóval kapcsolatos fegyelmi vagy kártérítési döntéseit írásban közli
a hallgatóval. A Főiskola hallgatóval kapcsolatos döntése jogerős, ha a hallgató a (3)
bekezdésben meghatározott határidőn belül nem nyújt be jogorvoslati kérelmet, vagy a
kérelem benyújtásáról lemond.
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(3)
A hallgató a Főiskola döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása (a
továbbiakban együtt: döntés) ellen - a közléstől számított tizenöt napon belül - jogorvoslattal
élhet, kivéve a tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntést.
(4)
a)
b)
e)

A jogorvoslati kérelem elbírálója nem lehet az,
aki a megtámadott döntést hozta, vagy a döntéshozatalt elmulasztotta,
aki az a) pontban megjelölt személy közeli hozzátartozója,
akitől az ügy tárgyilagos elbírálása nem várható el.

(5)
a)
b)
e)
d)

A jogorvoslati kérelem tárgyában a Főiskola a következő határozatokat hozhatja:
a kérelmet elutasítja,
a döntés elmulasztóját döntéshozatalra utasítja,
a döntést megváltoztatja,
a döntést megsemmisíti, és a döntéshozót új eljárás lefolytatására utasítja.

(6)
A másodfokú döntés a közléssel jogerős és végrehajtható, kivéve, ha a hallgató a
döntés bírósági felülvizsgálatát kérte.

6. § A határozat bírósági felülvizsgálata
(1)
A hallgató a jogorvoslati kérelem tárgyában hozott határozat bírósági felülvizsgálatát
kérheti, annak közlésétől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre, illetve hallgatói
jogviszonyra vonatkozó rendelkezések megsértésére hivatkozással. (E rendelkezések
alkalmazásában: hallgatói jogviszonyra vonatkozó rendelkezések a jogszabályban, valamint a
Főiskolaí dokumentumokban található olyan rendelkezések, amelyek a hallgatóra jogokat és
kötelezettségeket állapítanak meg.)

7. § Záró rendelkezések
(1) Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Nftv., a Ptk., valamint a Btk.
előírásaí alapján kell eljárni.
·
(2) Jelen szabályzat felülvizsgálatát a vonatkozó jogszabályok változásakor kell elvégezni,
de legalább évente felül kell vizsgálni.
(3) Jelen Szabályzatot a Főiskola Szenátosa az SZH 14.08.28./04. számú határozatával
elfogadta. A Szabályzat hatályba lép 2014. augusztus 28. napjától.
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