felelősség mértékét,az enyhitő és súlyosbító körtilményeket figyelembe
véve kiszabja a fegyelmi biintetést;
a

-

v.
1)

a

normasértéskörülményeinek feltarrása
szabálysértési- vagy biintetőeljárásban történik, a bizottság megvarja,
artig az i lletéke s szervek á1l apítj ak m e g a személyi felelő s sé get, é s azután

olyan esetekben, amikor

hoz döntést a fegyelmi biintetésről;
a döntéseket többségi nyíLt szavazássa|hozza meg, szayazategyenlŐség
esetén az elnök szavazata dönt.

Fegyelmi eljárás:

Kollégiumi fegyelmi vétségetkövet el a hallgató, ha kollégiumi tagsági

jogviszonyából eredő lényeges kötelezettségét vétkesen és súlyosan (szándékosan
vagy gondatlanul) megszegi. Kollégiumi fegyelmi vétségetkövet el az a
kollégiumi tagsági jogviszonnyal nem rendelkező hallgató, aki bármely kollégium
területére vendégként érkezett, és vétkesen (szándékosan vagy gondatlanul) és
súlyosan megszegi a kollégiumi tagsági jogviszonyból fakadó - kollégiumi díj és
egyéb díjfizetésenkí\,iili - kötelezettségeit (így különösen, de nemkízátőlag) az
adott kollégium hazirendjét, y agy a bentlakási megállapodást.
2)

Sulyos kötelességszegésnek minősül azis,ha a hallgató egyenként kisebb sÚlyÚ,
álta\a elismert, vagy el nem ismert, de bizonyított kötelezettségszegéseket kÖvet
el, több alkalommal.

3)

A kollégiumi fegyelmi

vétséggelösszeftiggő fegyelmi eljarás LefolYatására az
Egyetemi Működési Rend Fegyelmi és KártérítésiÜgyek mellékletben
foglaltaknak megfelelően kell eljárni. A jelen eltérésekkel kell megfelelŐen
alka|maznl, úgy, hogy ahol a szabáIyzat Mb. Intézményvezetőt említ, ott a
Kollégium igazgatőjat, kell érteni. A fegyelmi eljrárás eredményéta bizottság
Kollégium ígazgatőjának. Amennyiben a
elnöke köteles megküldeni
kötelezettségszegés súlya alapj án azBgyetem jó hímevének védelme érdekében
ez sziikségesnek látszik, a Kollégium igazgatőjakezdeményezheti az Egyetemmel

a

közös
4)
5)

Fegyelmi Bizottság letr ehozását.

Amennyiben a vétkes vétségételismeri, külön fegyelmi eljárás lefolytatása nélkül
a Kollégiumiigazgatő is eljfuhat a vétkessel szemben

A

hallgató kollégiumi tagsági jogviszonyaból fakadó kötelezettségének
megszegése esetén fegyelmi eljarás akkor is megindítható, ha az adott vétség
egyébkéntsúlyos kötelezettség szegésnek minősül vagy minősíthető.

6)

Mindenképpen fegyelmi eljárást kell indítani, ha:

a)
b)

a vétségelkövetésével gyanúsítotthallgató

eztkéti;

a vétségelkövetésével gyanúsítotthallgató a vétséget nem

ismeri el;

fegyelmi vétségeta kollégium területén, ugyanakkor nem, vagy nem
kollégiumi tagsági jogviszonyból szétrmaző kötelességek
kizárőlag
megszegésével követték el, a kollégiumi fegyelmi bizottság jogosult a vétkes ellen
az általános szabályok szerint illetékes fegyelmi jogkört gyakorlónál fegyelmi
eljárást kezdeményezní, és az ügyben keletkezett iratokat az áIálános szabályok
szerint fegyelmi eljarás lefolytatásara jogosultnak átadni.

7) Amennyiben

a

a

