melléklet a módosító javaslathoz
1. számú melléklet
A Hallgatók Fegyelmi és Kártérítési Szabályzatának 9.A §-ának
a) (12) bekezdése alapján, ha a fegyelmi felelős nem találja megfelelő súlyúnak a jelen 1. számú melléklet alapján adható büntetést, a GMF KO
igazgatójánál kezdeményezheti fegyelmi eljárás indítását;
b) (10) bekezdése alapján meghatározott személy adhat kollégiumi fegyelmi büntetőpontokat.
Megjegyzés

Fegyelmi oka

Fegyelmi pontok

Tűzvédelmi szabályzat
súlyos megsértése
Szándékosságtól függetlenül fegyelmi eljárást
von maga után.

1.1

Tűz okozása

1.2

Téves tűzriadó okozása szándékosan

fegyelmi eljárás

1.3

Füst- és tűzjelző berendezések letakarása

fegyelmi eljárás

1.4

Kézi tűzjelző berendezések
használata, rongálása

fegyelmi eljárás

1.5

Menekülést segítő berendezések szándékos Ide tartoznak a menekülési útvonalat jelző
rongálása
táblák, fények.

fegyelmi eljárás

1.6

Tűz- és robbanásveszélyes eszközök engedély
nélkül a kollégium épületébe illetve a
Pirotechnikai eszközök, gázpalack, stb.
kollégiumhoz tartozó épületen kívüli területekre
való behozatala és tárolása

fegyelmi eljárás

1.7

Engedélyköteles tűzveszélyes munkavégzés,
szerelés engedély nélkül

fegyelmi eljárás

1.8

Menekülési útvonalak eltorlaszolása

1.9

A
kiürítési
gyakorlat
együttműködés megtagadása

indokolatlan

alkalmával

fegyelmi eljárás

A menekülési útvonal teljes keresztmetszetében
akadályozott az áthaladás

fegyelmi eljárás

az Nem hagyja el az épületet, az utasításoknak nem
tesz eleget, stb.

fegyelmi eljárás

1.10

Hordozható
rongálása;

tűzoltó

készülék

kifújása,

1.11

Fali tűzcsapok, benne lévő eszközök használata,
rongálása

Ide tartozik a plomba eltávolítása is.

fegyelmi eljárás
fegyelmi eljárás

Tűzvédelmi szabályzat
megszegése
Például füst okozása füstjelzővel ellátott
helyiségben. Amennyiben nincs meg a vétkes,
valamennyi szobalakó, vagy közösségi helyiség
esetén annak felelőse kapja a pontszámot.

1.12

Téves tűzriadó okozása

1.13

Tűzriadó
menekülési
útvonal
eltávolítása, rongálása, elfedése

1.14

Egyéb tűzvédelmi eszközök rongálása

1.15

Tiltott helyen való dohányzás

1.16

Hő fejlesztő konyhai
konyhai használata

1.17

Tűz- vagy érintésvédelmileg nem megfelelő
eszközök használata

1.18

Menekülési útvonal szűkítése

1.19

Kötelező tűzvédelmi oktatáson való részvétel
elmulasztása

1.20

Tűzjelzés figyelmen kívül hagyása

Tűzjelzést észlelve nem teszi meg a szükséges
lépéseket

8

Állat illegális behozatala, tartása

Akvárium KO engedéllyel üzemeltethető

5

matrica

berendezések

5

4
Tömlőtároló szekrény rongálása, tűzgátló ajtók
rongálása, kitámasztása, stb.

6
5

nem

Házirend szerint

6
7

A menekülési útvonal nem használható teljes
szélességében huzamosabb ideig

4
8

Közegészségügyi
szabályok megsértése
2.1

2.2

Rovar (főleg ágyi poloska), kártevő be nem
jelentése

2.3

Felszólítás ellenére takarítás elmulasztása.

4

2.4

Rendszeres
szemben

5

2.5

Élelmiszerek
nem
megfelelő
tárolása, A szabály a szobában és a konyhában egyaránt
ételmaradékok, romlott ételek nem megfelelő betartandó. Ide értjük a hűtőben, vagy azon kívül
kezelése
tartott romlott élelmiszereket is.

3

2.6

Konyhák, étkezők tisztántartásának megsértése

A főzést, étkezést követően az átlagost
meghaladó szennyezettség el nem távolítása, stb.

3

3.1

Csendrendelet be nem tartása

A házirend előírásait figyelembe véve

4

3.2

Udvariatlan
viselkedés.

méltó) Portással, takarítónővel, gondnokkal, mentorral
szembeni nem megfelelő hangnem, stb

2

3.3

Szobaellenőrzés, igazoltatás megtagadása

kifogás

a

szoba

4

A szoba legalább egyik lakójának írásbeli
felszólítását követő 24 órán túl
tisztaságával Rendszeresen fel kell szólítani a meghirdetett
általános tisztasági ellenőrzés során a takarításra

Általános együttélési
szabályok megsértése
(egyetemistához

nem

3.6
3.7

Közösségi helyiségekben rendetlenség, szemét Amennyiben nincs meg az elkövető, a helyiség
okozása és el nem takarítása
felelőse kapja a fegyelmi pontot.
Parkolási,
biciklitárolási
szabályzatok
megsértése
Engedély nélküli zárcsere, kulcsmásolás
Engedély nélküli átalakítás, beépítés

3.8

Engedélyhez kötött eszköz illegális behozatala

3.4
3.5

3.9

Egyéb, tűzvédelmi szabályzatot nem sértő
engedélyköteles eszköz esetén.
Nem kell engedély saját használatú jegyzetek,
Engedélyhez kötött gazdasági, kereskedelmi
tankönyvek eladásához, személyes eszközök,
tevékenység engedély nélküli folytatása
tárgyak (pl. használt TV, számítógép, stb.)
(árusítás, szerencsejáték, stb.)
eladásához, stb.

fegyelmi eljárás
4
4
fegyelmi eljárás
4
4

8

3.10

Plakátozási szabályzat megsértése

3.11

Kollégium
eszközeinek
rendeltetésszerű használata.

3.12
3.13
3.14
Ki-és beköltözési
szabályok be nem
tartása

3

Közös használatú eszközök (szék, asztal, tepsi,
nem mikro, stb.) használatának indokolatlan
korlátozása (nem a megfelelő helyiségben van az
odatartozó eszköz, stb.)
Olyan esetekben, amikor javításra, cserére van
Kárbejelentés elmulasztása.
szükség.
Engedélyköteles helyiség illegális használata
Közösségi helyiség szabálytalan használata
egyéb

4

2
4
3

Költözési adminisztráció elmulasztása.
4.1.1

A kiköltözésre, beköltözésre
jelentkezés elmulasztása

4.1.2

A ki- és beköltözésre nem a jelentkezett
időpontban történő megjelenés

4.1.3
4.1.4
4.2
4.3
Beléptetéssel
kapcsolatos fegyelmi
vétségek
5.1

való

Bentlakási szerződés határidőre történő
Két félév között, költözéssel nem járó esetekben
leadásának elmulasztása
Ideiglenes
bejelentési
kötelezettség
elmulasztása az illetékes Polgármesteri
Hivatalnál
Engedély nélküli átköltözés.
Kollégiumi Felvételinél valótlan
megadása, a KHK megtévesztése

Belépőkártya átruházása.

adatok

4
3
2
5
fegyelmi eljárás
fegyelmi eljárás

6

5.2
5.3
Rongálás, károkozás
6.1
6.2
Tárgyak ablakon való
kidobása
7.1

Vendégfogadási szabályok megsértése
Beléptető rendszer megkerülése

4
6

szándékosan okozott
gondatlanságból okozott

fegyelmi eljárás
Például hő- és fényvédő fóliával ellátott
ablakfelületre bármilyen dekoráció elhelyezése,
ragasztása már akkor is rongálásnak minősül, ha
nincs szemmel látható sérülés a fólián

szemetelés

3

5

veszélyhelyzetet idéz elő vagy rongálással,
károkozással jár

fegyelmi eljárás

8.1

Az internet szolgáltatás regisztráció nélküli,
illetve hálózathasználati szabályzatba ütköző
használata

5

8.2

Router használata

8.3

Kéretlen levelek küldése levelező listákra

2

8.4

P2P fájlcsere

3

8.5

P2P fájlcsere szerveren

7.2
Kollégiumi
internethálózat
használatával
kapcsolatos főbb
fegyelmi vétségek

Csak abban az esetben, ha útválasztóként és nem
kapcsolóként működik („NAT-ol”)

3

fegyelmi

8.6

Jogsértő tartalom megosztása

5

8.7

Levelezőlista szabályzatának megsértése

2

Különös tekintettel a más nevében küldött e6
mailekre.
Például weboldal haszonszerzés céljából történő
8.9
Haszonszerzés
fegyelmi
üzemeltetése.
Több szabály egyidejű megsértése esetén a szabályzat több pontja alapján kell fegyelmi pontot osztani. (Például dohányzás a szobában, majd a csikk
kidobása az ablakon 1.5 és 7.1 pontok megsértése, vagy nem kijelölt helyen történő dohányzással okozott téves tűzriasztás 1.1 és 1.5 pontok
megsértése)
Amennyiben a lakószobán belül nem állapítható meg ki a felelős egy fegyelmi vétségben, valamennyi szobalakó büntetésben részesül.
8.8

Más megszemélyesítése

2.

számú melléklet

Jegyzőkönyv – fegyelmi pontok
Kollégium:
Fegyelmi felelős neve,
fegyelmi kártya száma és
elérhetősége:
Vétséget elkövető neve
elérhetősége:
Vendégfogadója (ha van)
neve és elérhetősége:

Neptunkód:

Kar

Neptunkód:

Kar

Tanú neve és
elérhetősége:
Rövid leírás:

A Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat alapján megítélt pontszám:

Pont

Budapest, 20__. ____________ __.
Tanú

Fegyelmi felelős

A fenti vétség elkövetését elismerem, a pontokat elfogadom. Az okozott kár megtérítését - a megrongált eszköz /
kifújt poroltó helyreállítása, javítása, pótlása költségének viselését - vállalom.
Budapest, 20__. ____________ __.
Vétséget elkövető
A fenti jegyzőkönyvet megismertem. Tudomással bírok arról, hogy az általam fogadott vendég által elkövetett és
elismert vétség okán, a számára megállapított ___ fegyelmi pontot kaptam. A BME Fegyelmi és Kártérítési
Szabályzata értelmében az általam fogadott, károkozó vendég által okozott kár megtérítéséért készfizető kezesség
terhel.
Budapest, 20____. ____________ __.
Vendégfogadó
A vétség elkövetését vitatom,!1
A vétség elkövetését elismerem, az okozott kár megtérítését - a megrongált eszköz / pl.: kifújt poroltó
helyreállítása, javítása, pótlása költségének viselését – vállalom, de a kapott pontokat a vétség súlyához
képest aránytalannak vélem,
Tudomással bírok arról, hogy amennyiben a BME hallgatója vagyok, ellenem fegyelmi eljárás indul a fegyelmi
eljárás megindítására jogosult tudomására jutásától számított megfelelő határidőben.
Budapest, 20____. ____________ __.
a)
b)

Vétséget elkövető
1

a) és b) közül a megfelelőt aláhúzással kell megjelölni.

3. számú melléklet

A fegyelmi kártyák
A fegyelmi felelősök (a továbbiakban: Felelős) illetékességüket fegyelmi kártyájuk
felmutatásával is igazolhatják.(A BME HALLGATÓK FEGYELMI, KÁRTÉRÍTÉSI
JOGORVOSLATI SZABÁLYZATA 9/A. § 10). Ezen kártyák kezelését az alábbiak szerint kell
végezni.

1. §
A fegyelmi kártyák kezelésének ügyrendje
1) A kártyák kezelésének joga az Egyetemi Hallgatói Képviselet (a továbbiakban: EHK)
jogköre, melyet az illetékes Kari Hallgatói Képviselet által ezen ügyek intézésére
megbízott képviselőinek (a továbbiakban: Képviselő) bevonásával végez.
2) Az újonnan belépő Felelősnek kötelessége az „Átvételi elismervény” (3/A. melléklet)
tartalmának tudomásul vétele és két példányának kitöltése, melyekből egy példány a
Felelősé egy pedig az EHK tulajdona. Az „Átvételi elismervény” kitöltése után a Felelős
átveheti a fegyelmi kártyáját a Képviselőtől.
3) A Felelős kötelessége megbízatásának lejártakor a fegyelmi kártya visszaszolgáltatása a
Képviselőnek 2 héten belül. A Felelős és a Képviselő által két példányban ki kell tölteni
„Visszavételi elismervényt” (3/B. melléklet), melyekből egy példány a Felelősé egy
pedig az Egyetemi Hallgatói Képviselet tulajdona.
4) Amennyiben a Felelős az általa átvett fegyelmi kártyát elveszíti, azt köteles jelezni az
EHK felé a „Nyilatkozat fegyelmi kártya elvesztéséről” (3/C. melléklet című
dokumentum kitöltésével és a Képviselőnek való átadással.

2. §
Hatályba lépés
1) Jelen melléklet az elfogadása napján lép hatályba.

3/A. számú melléklet

Átvételi elismervény
Alulírott ______________________ (Neptun-kód: ______) a mai napon a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Egyetemi Hallgatói Képviselet által hitelesített _____ számú
___________________________________________ érvényes Fegyelmi felelős kártyát átvettem.
Elismerem, hogy a Fegyelmi felelős kártya az Egyetemi Hallgatói Képviselet tulajdona.
Felhatalmazásom megszűnésekor kötelességem a kártyát haladéktalanul visszaszolgáltatni,
elvesztése esetén értesíteni az Egyetemi Hallgatói Képviseletet, a pótlásig fegyelmi felelősi
tevékenységemet nem folytathatom.

Budapest, 20__. __________________________

____________________________
Név:
Kollégium:
fegyelmi felelős

3/B. számú melléklet

Visszavételi elismervény
Alulírott ______________________ (Neptun-kód: ______) a mai napon a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Egyetemi Hallgatói Képviselet által hitelesített _____ számú
___________________________________________ érvényes Fegyelmi felelős kártyát
visszaadtam. A visszaszolgáltatás oka felhatalmazásom megszűnése. Tudomásul veszem, hogy
fegyelmi felelősi tevékenységemet tovább nem folytathatom.

Budapest, 20__. __________________________

____________________________
Név:
Kollégium:
fegyelmi felelős

A _____ számú ___________________________________________ érvényes Fegyelmi felelős
kártyát a mai napon a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Egyetemi Hallgatói
Képviselet nevében átvettem.

Budapest, 20__. __________________________
____________________________
Képviselő

3/C. számú melléklet

Nyilatkozat fegyelmi kártya elvesztéséről
Alulírott ______________________ (Neptun-kód: ______) kijelentem, hogy a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem Egyetemi Hallgatói Képviselet által hitelesített _____ számú
___________________________________________ érvényes Fegyelmi felelős kártyát
elvesztettem.
 Kérem az Egyetemi Hallgatói Képviseletet számomra új kártya elkészítésére. Tudomásul
veszem, hogy az új kártya elkészültéig fegyelmi felelősi tevékenységemet nem folytathatom.
 Tudomásul veszem, hogy fegyelmi felelősi tevékenységemet tovább nem folytathatom
(A megfelelő rész áthúzandó.)

Budapest, 20__. __________________________

____________________________
Név:
Kollégium:
fegyelmi felelős

