
 
 

 

1. számú melléklet 

A Hallgatók Fegyelmi,Kártérítési Jogorvoslati 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 

Kancellária Kollégiumok Igazgatóság igazgatójánál kezdeményezheti fegyelmi eljárás indítását; 

b) (10) bekezdése alapján meghatározott személy adhat kollégiumi fegyelmi büntetőpontokat. 

 

Fegyelmi oka Megjegyzés Fegyelmi pontok 

Tűzvédelmi szabályzat 

súlyos megsértése 
   

1.1 Tűz okozása 
Szándékosságtól függetlenül fegyelmi eljárást 

von maga után. 
fegyelmi eljárás 

1.2 Téves tűzriadó okozása szándékosan  fegyelmi eljárás 

1.3 Füst- és tűzjelző berendezések letakarása  fegyelmi eljárás 

1.4 
Kézi tűzjelző berendezések indokolatlan 

használata, rongálása 
 fegyelmi eljárás 

1.5 
Menekülést segítő berendezések szándékos 

rongálása 

Ide tartoznak a menekülési útvonalat jelző 

táblák, fények. 
fegyelmi eljárás 

1.6 

Tűz- és robbanásveszélyes eszközök engedély 

nélkül a kollégium épületébe illetve a 

kollégiumhoz tartozó épületen kívüli területekre 

való behozatala és tárolása 

Pirotechnikai eszközök, gázpalack, stb. fegyelmi eljárás 

1.7 
Engedélyköteles tűzveszélyes munkavégzés, 

szerelés engedély nélkül 
 fegyelmi eljárás 

1.8 Menekülési útvonalak eltorlaszolása 
A menekülési útvonal teljes keresztmetszetében 

akadályozott az áthaladás 
fegyelmi eljárás 

1.9 
A kiürítési gyakorlat alkalmával az 

együttműködés megtagadása 

Nem hagyja el az épületet, az utasításoknak nem 

tesz eleget, stb. 
fegyelmi eljárás 



 
 

 

1.10 
Hordozható tűzoltó készülék kifújása, 

rongálása; 
Ide tartozik a plomba eltávolítása is. fegyelmi eljárás 

1.11 
Fali tűzcsapok, benne lévő eszközök használata, 

rongálása 
 fegyelmi eljárás 

Tűzvédelmi szabályzat 

megszegése 
   

1.12 Téves tűzriadó okozása 

Például füst okozása füstjelzővel ellátott 

helyiségben. Amennyiben nincs meg a vétkes, 

valamennyi szobalakó, vagy közösségi helyiség 

esetén annak felelőse kapja a pontszámot. 

5 

1.13 
Tűzriadó menekülési útvonal matrica 

eltávolítása, rongálása, elfedése 
 4 

1.14 Egyéb tűzvédelmi eszközök rongálása 
Tömlőtároló szekrény rongálása, tűzgátló ajtók 

rongálása, kitámasztása, stb. 
6 

1.15 Tiltott helyen való dohányzás  5 

1.16 
Hő fejlesztő konyhai berendezések nem 

konyhai használata 
Házirend szerint 6 

1.17 
Tűz- vagy érintésvédelmileg nem megfelelő 

eszközök használata 
 7 

1.18 Menekülési útvonal szűkítése 
A menekülési útvonal nem használható teljes 

szélességében huzamosabb ideig 
4 

1.19 
Kötelező tűzvédelmi oktatáson való részvétel 

elmulasztása 
 8 

1.20 Tűzjelzés figyelmen kívül hagyása 
Tűzjelzést észlelve nem teszi meg a szükséges 

lépéseket 
8 

Közegészségügyi 

szabályok megsértése 
   

2.1 Állat illegális behozatala, tartása Akvárium KO engedéllyel üzemeltethető 5 



 
 

 

2.2 
Rovar (főleg ágyi poloska), kártevő be nem 

jelentése 
 4 

2.3 Felszólítás ellenére takarítás elmulasztása. 
A szoba legalább egyik lakójának írásbeli 

felszólítását követő 24 órán túl  
4 

2.4 
Rendszeres kifogás a szoba tisztaságával 

szemben 

Rendszeresen fel kell szólítani a meghirdetett 

általános tisztasági ellenőrzés során a takarításra  
5 

2.5 

Élelmiszerek nem megfelelő tárolása, 

ételmaradékok, romlott ételek nem megfelelő 

kezelése 

A szabály a szobában és a konyhában egyaránt 

betartandó. Ide értjük a hűtőben, vagy azon kívül 

tartott romlott élelmiszereket is. 

3 

2.6 Konyhák, étkezők tisztántartásának megsértése 
A főzést, étkezést követően az átlagost 

meghaladó szennyezettség el nem távolítása, stb. 
3 

Általános együttélési 

szabályok megsértése 
   

3.1 Csendrendelet be nem tartása A házirend előírásait figyelembe véve 4 

3.2 
Udvariatlan (egyetemistához nem méltó) 

viselkedés. 

Portással, takarítónővel, gondnokkal, mentorral 

szembeni nem megfelelő hangnem, stb 
2 

3.3 Szobaellenőrzés, igazoltatás megtagadása  fegyelmi eljárás 

3.4 
Közösségi helyiségekben rendetlenség, szemét 

okozása és el nem takarítása 

Amennyiben nincs meg az elkövető, a helyiség 

felelőse kapja a fegyelmi pontot. 
4 

3.5 
Parkolási, biciklitárolási szabályzatok 

megsértése 
 4 

3.6 Engedély nélküli zárcsere, kulcsmásolás  fegyelmi eljárás 

3.7 Engedély nélküli átalakítás, beépítés  4 

3.8 Engedélyhez kötött eszköz illegális behozatala 
Egyéb, tűzvédelmi szabályzatot nem sértő 

engedélyköteles eszköz esetén. 
4 

3.9 

Engedélyhez kötött gazdasági, kereskedelmi 

tevékenység engedély nélküli folytatása 

(árusítás, szerencsejáték, stb.) 

Nem kell engedély saját használatú jegyzetek, 

tankönyvek eladásához, személyes eszközök, 

tárgyak (pl. használt TV, számítógép, stb.) 

eladásához, stb. 

8 



 
 

 

3.10 Plakátozási szabályzat megsértése  3 

3.11 
Kollégium eszközeinek egyéb nem 

rendeltetésszerű használata. 

Közös használatú eszközök (szék, asztal, tepsi, 

mikro, stb.) használatának indokolatlan 

korlátozása (nem a megfelelő helyiségben van az 

odatartozó eszköz, stb.) 

4 

3.12 Kárbejelentés elmulasztása. 
Olyan esetekben, amikor javításra, cserére van 

szükség. 
2 

3.13 Engedélyköteles helyiség illegális használata  4 

3.14 Közösségi helyiség szabálytalan használata  3 

Ki-és beköltözési 

szabályok be nem 

tartása 

   

 Költözési adminisztráció elmulasztása.   

4.1.1 
A kiköltözésre, beköltözésre való 

jelentkezés elmulasztása 
 4 

4.1.2 
A ki- és beköltözésre nem a jelentkezett 

időpontban történő megjelenés 
 3 

4.1.3 
Bentlakási szerződés határidőre történő 

leadásának elmulasztása 
Két félév között, költözéssel nem járó esetekben 2 

4.1.4 

Ideiglenes bejelentési kötelezettség 

elmulasztása az illetékes Polgármesteri 

Hivatalnál 

 5 

4.2 Engedély nélküli átköltözés.  fegyelmi eljárás 

4.3 
Kollégiumi Felvételinél valótlan adatok 

megadása, a KHK megtévesztése 
 fegyelmi eljárás 

Beléptetéssel 

kapcsolatos fegyelmi 

vétségek 

   

5.1 Belépőkártya átruházása.  6 



 
 

 

5.2 Vendégfogadási szabályok megsértése  4 

5.3 Beléptető rendszer megkerülése  6 

Rongálás, károkozás    

6.1 szándékosan okozott  fegyelmi eljárás 

6.2 gondatlanságból okozott 

Például hő- és fényvédő fóliával ellátott 

ablakfelületre bármilyen dekoráció elhelyezése, 

ragasztása már akkor is rongálásnak minősül, ha 

nincs szemmel látható sérülés a fólián 

3 

Tárgyak ablakon való 

kidobása 
   

7.1 szemetelés  5 

7.2 
veszélyhelyzetet idéz elő vagy rongálással, 

károkozással jár 
 fegyelmi eljárás 

Kollégiumi 

internethálózat 

használatával 

kapcsolatos főbb 

fegyelmi vétségek 

   

8.1 

Az internet szolgáltatás regisztráció nélküli, 

illetve hálózathasználati szabályzatba ütköző 

használata 

 5 

8.2 Router használata 
Csak abban az esetben, ha útválasztóként és nem 

kapcsolóként működik („NAT-ol”) 
3 

8.3 Kéretlen levelek küldése levelező listákra  2 

8.4 P2P fájlcsere  3 

8.5 P2P fájlcsere szerveren  fegyelmi 



 
 

 

8.6 Jogsértő tartalom megosztása  5 

8.7 Levelezőlista szabályzatának megsértése  2 

8.8 Más megszemélyesítése 
Különös tekintettel a más nevében küldött e-

mailekre. 
6 

8.9 Haszonszerzés 
Például weboldal haszonszerzés céljából történő 

üzemeltetése. 
fegyelmi 

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. 


