PANNON EGYETEM
Kollégiumi Tanács

Kollégiumi Fegyelmi Szabályzat
a Pannon Egyetem kollégiumaiban és kollégiumként üzemelő
bérleményeiben történő fegyelmi vétségek kezelésére

PANNON EGYETEM
Kollégiumi Tanács
A Pannon Egyetem Kollégiumi Tanácsa – a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével és a
Hallgatói Önkormányzat egyetértésével – az alábbi szabályzatot alkotja.

I. Általános rendelkezések
(1)

A fegyelmi szabályzat a Pannon Egyetem összes kollégiumára és kollégiumként üzemeltetett
bérleményére érvényes.

(2)

A kollégista fegyelmi vétség miatt fegyelmi büntetésben részesíthető.

II. Fegyelmi vétség
(1)

Fegyelmi vétségnek számít a Kollégiumi Működési Kódex, a Kollégiumi Házirend, a
Tűzvédelmi Szabályzat, a Kollégiumi Informatikai Szabályzat, a kollégiumi bentlakási
szerződés súlyos megsértése, a közösségi érdekeket sértő, egyetemi hallgatóhoz méltatlan
magatartás, a szándékos rongálás és károkozás.

(2)

Nem tekinthető fegyelmi vétségnek az olyan kötelességszegés, amelyhez a Hallgatói
Követelményrendszer fűz hátrányos következményeket.

(3)

A fegyelmi vétségekért járó büntetések összegződnek (kitiltás időtartama, pénzösszegek,
stb.).

(4)

Fegyelmi vétséget követ el a hallgató, ha
a) kollégiumi jogviszony keretei között vagy azzal összefüggésben bűncselekményt vagy
szabálysértést követ el,
b) kollégiumi jogviszonyból származó kötelességét vétkesen és súlyosan megszegi,
c) bármely kollégiumi írásos anyagban valóságnak meg nem felelő adatokat szolgáltat,
d) a kollégiumok területén az alapvető erkölcsi normákat nem tartja be, nem az Egyetem jó
hírnevének kialakítására és megtartására törekszik,
e) oktatókkal, alkalmazottakkal vagy hallgatótársaival szemben olyan magatartást tanusít, mely
nem felel meg az emberi együttélés általános szabályainak,
f) a PE és kollégiumainak életével össze nem függő hirdetményeket referensi engedély nélkül
tesz közzé,
g) a PE kollégiumainak területén kábítószert fogyaszt, árusít, illetve fogyasztására nyilvánosan
felszólít, vagy túlzott mértékben alkoholt fogyaszt és ebből adódóan rendbontást követ el,
h) a rá irányadó kollégiumi házirendet megszegi.
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III. Fegyelmi büntetés
(1)
a)
b)
c)
d)
e)
(2)

A fegyelmi vétséget elkövető hallgatóval szemben kiszabható fegyelmi büntetések típusai:
megrovás,
szigorú megrovás,
kártérítés,
határozott időre – legfeljebb 2 félévre – szóló eltiltás kollégiumi épületek látogatásától,
határozott időre – legfeljebb 2 félévre – szóló eltiltás a kollégiumi jogviszonytól.
A kollégista fegyelmi határozatban a következő fegyelmi büntetésben részesíthető:

Vétség
Beköltözés
szabályainak
megsértése
Belépővel való
visszaélés
Károkozás

Károkozás
(szándékos)

Elszállásolási rend
megsértése

Kollégista (vendéglátó) esetében
A kollégiumi férőhely elvesztését vonja
maga után.
1. esetben: megrovás, vagy a férőhely
elvesztése (Kollégiumi Tanács javaslata
alapján)
2. esetben: a kollégiumi férőhely
elvesztése.
Kártérítés
1. esetben: kártérítés + megrovás, vagy a
férőhely elvesztése (Kollégiumi Tanács
javaslata alapján)
2. esetben: kártérítés + a férőhely
elvesztése.
1. esetben: szállásdíj kifizetése +
megrovás.
2. esetben: szállásdíj kifizetése + elveszti
kollégiumi férőhelyét.

1 esetben: szóbeli és írásbeli
figyelmeztetés
2. esetben: megrovás
Rendzavarás
3. esetben: a kollégiumi férőhely
elvesztése2.
A házirend be nem tartása a kollégiumi
szenior ellenőrzése mellett, három
alkalommal figyelmeztetéssel, utána a
kollégiumi hely elvesztésével jár.
- A közösségi helyiségek állapotának
Házirend egyéb
megőrzéséért a kollégiumi lakók
pontjainak megsértése
mindegyike felelősséggel tartozik.
Amennyiben a kár okozója nem
megállapítható, úgy a kollégium lakói
azonos arányban történő részesedés mellett
térítik meg (maximált kártérítés mellett).

Kollégista vendége esetében
megrovás +
maximum 6 hónapig nem látogathatja az adott
kollégiumot.
Kártérítés.1
kártérítés +
határozott időre szóló kitiltás minden kollégiumból.
1. esetben: megrovás + egy hónapig nem kaphat
szállásjegyet
2. esetben: maximum 6 hónapig nem látogathatja az
adott kollégiumot.
1 esetben: szóbeli és írásbeli figyelmeztetés
2. esetben: megrovás
3. esetben: maximum 6 hónapig nem látogathatja az
adott kollégiumot

-

A vendég addig nem látogathatja a kollégiumot, amíg meg nem téríti a kárt. A térítés összegét a kollégium térítési
rendje szabályozza.
2
A rendzavarást azonnali bejelentés esetén állapíthatja meg KIB tag, vagy kollégiumi szenior vagy kollégiumi
dolgozó.
1
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(3)

Minden egyéb, a fenti táblázatban nem részletezett vétség esetében a Fegyelmi Bizottság
közös álláspontja szerint kell eljárni.

IV. Fegyelmi jogkör
(1)

A kollégiumban a fegyelmi jogkört első fokon – a PE Kollégiumi Működési Kódexében
meghatározottak szerint – a Kollégiumi Tanács vagy az általa felállított Fegyelmi Bizottság
felügyeli és gyakorolja.

(2)

Az első fokon hozott fegyelmi határozat ellen az a kollégiumi hallgató, aki ellen a fegyelemi
eljárás lefolytatódott, jogorvoslati és fellebbezési lehetőséggel élhet a PE Hallgatói
Követelményrendszerében megfogalmazottak szerint.

V. Fegyelmi eljárás
(1)

Fegyelmi eljárást a PE kollégiumaiban a Kollégiumi Tanács, a Kollégiumi Önkormányzat,
vagy a kollégiumi referens rendelhet el.

(2)

Fegyelmi eljárás elrendelését, amennyiben a Kollégiumi Önkormányzat az elrendelő, írásban
a Kollégiumi Tanács elnökének kell megküldeni.

(3)

Nem indítható fegyelmi eljárás akkor, ha a fegyelmi vétségről való tudomásszerzés óta 30
nap, illetve a vétség elkövetése óta egy év már eltelt.

(4)

Az első fokú fegyelmi eljárást, a (2) bekezdésben megfogalmazott esetben, az írásos
elrendelés kézhezvételéhez számított 3 munkanapon belül meg kell kezdeni.

(5)

A Kollégiumi Tanács által elrendelt fegyelmi eljárás lefolytatását a fegyelmi vétség
tudomásulvételétől számított 3 munkanapon belül kell megkezdeni.

(6)

Az első fokú fegyelmi eljárást, a fegyelmi vétség elkövetésének tudomásulvételétől számított
30 munkanapon belül be kell fejezni.

(7)

Ha fegyelmi eljárás alá vont személy ellen, ugyanabban az ügyben büntetőeljárás folyik, akkor
annak jogerős befejezéséig a fegyelmi eljárást fel kell függeszteni.
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Jelen szabályzatot a Kollégiumi Tanács 2017.06.06-ai ülése megtárgyalta és elfogadta. Az egységes
szerkezetbe foglalt szabályzatot a 39/2017. (VI. 6.) számú határozatával elfogadta, mely 2017. július
1-jén lép hatályba.
Veszprém, 2017. június 6.
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