Az IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA
KÁRTÉRITÉSI SZABÁLYZATA
2014. november 18-i változtatásokkal
egységes szerkezetben
A hallgató kártérítési felelőssége
1.§
(1)A hallgató tanulmányai folytatásával összefüggésben a Főiskolának, vagy a gyakorlati
oktatásban (szakmai gyakorlaton) való részvétel során a foglalkoztatónak (a továbbiakban:
foglalkoztató) jogellenes magatartással (mulasztással) okozott kárért kártérítési felelősséggel
tartozik.
Jelen szabályzatot kell alkalmazni mindazokban az esetekben, ahol a Főiskolának a magyar
Nftv. (2011. évi CCIV.tv.) szerinti önálló intézményi státusza alapján áll fenn a hallgatói
jogviszony, illetve akkor is, ha a Főiskola együttműködési szerződés keretében, külföldi
székhelyű, Magyarországon engedélyezett működésű felső oktatási intézmény (UoB, OBU)
képviseletében, illetve együttműködő partnereként látja el az oktatási feladatokat.
(2) A hallgató vétkességét, a kár bekövetkezését, illetve mértékét, valamint a kár és a
jogellenes magatartás közötti okozati összefüggést a Főiskolának/foglalkoztatónak kell
bizonyítania.
(3) A károkozásnak a tanulmányok folytatásával való összefüggését a Főiskolának, a
gyakorlati oktatásban (szakmai gyakorlaton) való részvétel során való keletkezését a
foglalkoztatónak kell bizonyítania.
(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat a Főiskola/foglalkoztató által szervezett foglalkozás

(rendezvény) során a hallgató által okozott károkért való felelősségre is alkalmazni kell.
2. §.
(1) Gondatlan károkozás esetén a hallgató felelőssége korlátozott. A kártérítés mértéke ebben
az esetben a károkozás napján érvényes törvényes minimálbér egy havi összegének 50%-a
(Nftv.56.§ (2))..
(2) Gondatlan a károkozás, ha a hallgató magatartásának következményeit nem látja előre,
azért, mert nem a tőle elvárható körültekintéssel cselekszik, illetve tisztában van a
következményekkel, de könnyelműen bízik azok elmaradásában.
3.§
(1) Szándékos károkozás esetén a hallgató a teljes kárt köteles megtéríteni a Ptk. erre
vonatkozó szabályai szerint (Ftv.56.§ (1)).
(2) Szándékos a károkozás, ha a hallgató előre tudja és látja cselekedetének (mulasztásának)
következményeit, illetve azokba belenyugszik.
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4.§
(1) A hallgató vétkességére tekintet nélkül teljes kártérítési felelősséggel tartozik a jegyzékkel
vagy átvételi elismervénnyel - visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel - átvett
olyan dolgokban bekövetkezett hiányért, amelyeket állandóan őrizetében tart, kizárólagosan
használ, vagy kezel (Nftv. 56.§ (3)).
(2) Mentesül a hallgató a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiányt elháríthatatlan külső ok
idézte elő.
(3) Az (1) bekezdésében meghatározott feltételek meglétét, a kár (hiány) keletkezését, illetve
mértékét a Főiskolának/foglalkoztatónak kell bizonyítania.
(4) Ha a megőrzésre átadott dologban megrongálódása folytán keletkezett kár, a hallgató
felelősségét a vétkességi felelősség szabályai szerint kell elbírálni. Ez esetben a vétlenség
bizonyítása a hallgatót terheli.
(5) A kár összegének meghatározásánál
a) a megrongált dolog kijavítására fordított kiadást - ideértve az üzemviteli költséget is - és a
kijavítás ellenére még fennmaradó esetleges értékcsökkenés mértékét
b) ha a dolog megsemmisült vagy használhatatlanná vált, illetve, ha nincs meg, a károkozás
időpontjában érvényes fogyasztói árat kell - az avulásra is tekintettel - figyelembe venni.
A Főiskola/foglalkoztató kártérítési felelőssége
5. §
(1) Ha hallgatót a tanulmányok folytatásával összefüggésben, vagy a gyakorlati oktatás
(szakmai gyakorlat) során kár éri, a Főiskola/foglalkoztató köteles a kárt megtéríteni.
(2) A kár bekövetkezését, illetve mértékét, továbbá azt, hogy a károkozás a tanulmányok
folytatásával összefüggésben, illetve a gyakorlati oktatás során keletkezett, a hallgatónak kell
bizonyítania.
(3) Mentesül a Főiskola/foglalkoztató a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt működési
körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, vagy ha azt kizárólag a károsult elháríthatatlan
magatartása okozta.
(4) Nem tekinthető működési körön kívül eső elháríthatatlan oknak az, ha a kárt
a) főiskolai dolgozó vagy a Főiskola által megbízott személy okozta,
b) főiskolai hallgató okozta, amennyiben a károkozást a Főiskola megelőzhette volna.
(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltakat a Főiskola/foglalkoztató által szervezett foglalkozás
(rendezvény) során bekövetkezett károkért való felelősségre is alkalmazni kell.
A hallgató által a Főiskolának okozott kárért való felelősség megállapításának rendje
6.§
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A kártérítési (anyagi) felelősség megállapítására irányuló eljárás (a továbbiakban: kártérítési
eljárás) bejelentésre vagy hivatalos tudomásszerzés alapján indul.
7.§
(1) A hallgató károkozásáról jegyzőkönyvet kell készíteni. Ez tartalmazza:

a) a jegyzőkönyv készítésének helyét, idejét
b) a kárt okozó hallgató nevét, lakcímét, évfolyamának, szakának, szakirányának
megjelölését
c) a károkozás helyét, idejét
d) a károkozás leírását, károkozó magatartás jellegét (módját), a kár mibenlétét
(megrongálódott, megsemmisült dolog, stb.), a károkozással összefüggő más tényeket és
körülményeket
e) a jegyzőkönyv készítőjének nevét és beosztását, valamint aláírását. A tanúk nevét,
feltüntetve, hogy a károkozás vagy a jegyzőkönyv felvétel tanúi.
(2) Ha a jegyzőkönyv készítésénél a károkozó hallgató is jelen van, a jegyzőkönyvben kérésére - szerepeltetni kell a károkozással összefüggően tett nyilatkozatait. Ez esetben a
jegyzőkönyvet a hallgató aláírja, az aláírás megtagadása esetén ennek tényét kell rögzíteni. A
hallgatónak - kérésére - a jegyzőkönyvből egy példányt át kell adni.
(3) A jegyzőkönyv készítője annak a szervezeti egységnek a vezetője és egy beosztott
alkalmazottja, ahol a károkozás történt. A jegyzőkönyvet a Főiskola jogi képviselője
ellenjegyzi.
8.§
(1) A 7. §-ban említett jegyzőkönyvet - a készítéstől számított három napon belül a Főiskola
PLK vezetőjéhez kell eljuttatni.
(2) A PLK vezető a jegyzőkönyvben foglaltak alapján annak kézhezvételétől számított 15
napon belül - a keletkezett kár mértékéről (nagyságáról) javaslatot készít. Ennek keretében, ha
szükséges, a tényállás kiegészítése iránt intézkedik, így különösen a hallgatót meghallgatja.
9.§
(1) A PLK vezető a kár mértékére vonatkozó javaslatának elkészítésétől számított nyolc
napon belül háromtagú Kártérítési Bizottságot hív össze.
(2) A Kártérítési Bizottság elnöke a PLK vezető, a Bizottságban helyet kell kapnia a
kártérítési eljárás alá vont hallgatóval azonos évfolyamú egy hallgatónak, akit a PLK vezető
megkeresésére a Hallgatói Önkormányzat Képviselőtestülete jelöl. A Bizottság harmadik
tagját a Főiskola oktatói, illetve nem oktató alkalmazottjai közül a PLK vezető kéri fel a
részvételre.
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10.§.
A Kártérítési Bizottság az ügyben tárgyalás alapján
a) kártérítés fizetésére kötelező, vagy
b) kártérítési eljárást megszüntető határozatot hoz.
11.§
(1) A kártérítés fizetésére kötelező határozatot rendelkező részének tartalmaznia kell:

a) a kárt okozó hallgató nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, évfolyamát,
szakát, szakirányát
b) a kártérítési mértékét, megfizetésének határidejét, a fizetés módját, esetlegesen a
részletfizetési kedvezmény megadását
c) utalást arra, hogy a határozat bíróság előtt megtámadható, erre nem kell utalni, ha a
jogosultak a bíró út igénybevételéről lemondanak.
(2) A kártérítés fizetésére kötelező határozat indoklási részének tömören tartalmaznia kell:

a) a megállapított tényállást,
b) a bizonyítékok megjelölését és értékelését,
c) az ügy jellegétől függően annak kifejtését, hogy a károkozásban a hallgató mennyiben
vétkes,
d) a kártérítésre kötelezésnél figyelembe vett enyhítő és súlyosbító körülményeket,
e) hivatkozást azokra a rendelkezésekre, amelyek a kártérítés alapjául szolgáltak.
12. §
(1) A Kártérítési Bizottság megszüntető határozatot hoz, ha:
a) a károkozás nem jogellenes, vagy azt nem az eljárás alá vont hallgató okozta,
b) a károkozás nem bizonyított,
c) a hallgató vétlen volt,
d) a kártérítési igény elévült,
e) a kártérítési igényt már jogerősen elbírálták.
(2) A megszüntető határozat rendelkező részének tartalmaznia kell:
a) az eljárás alá vont hallgató 11. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti adatait,
b) az eljárás megszüntetésének kimondását,
c) a megszüntetés okának megjelölését.
(3) A megszüntető határozat indoklásában röviden elő kell adni a megállapított tényeket és
bizonyítékokat, hivatkozni kell az (1) bekezdésnek arra a pontjára, amelyen az eljárás
megszüntetése alapul.
13.§
A kártérítési (anyagi) felelősség megállapításával kapcsolatos eljárási rend egyéb kérdéseiben
a 11-18. §-ok rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.
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A Főiskola által a hallgatónak okozott kárért való
felelősség megállapításának rendje
14.§
(1) A hallgató a kártérítési igényét a 8. § (1) bekezdésében meghatározott személynél akár
szóban, akár írásban bejelentheti.
(2) Szóbeli bejelentés esetén a 7. §-ban foglaltak szerint kell eljárni azzal, hogy a
jegyzőkönyvben szerepeltetni kell a kárigény mértékét is.
(3) Ha az írásbeli bejelentés nem tartalmazza a 7.§ (1) bekezdésének b) és d) pontjában
foglaltakat, a bejelentés kiegészítésére - legfeljebb tizenöt napos határidő kitűzése mellett - a
hallgatót fel kell hívni.
15.§
(1) Ha a PLK vezető a rendelkezésre álló adatok alapján a hallgató kártérítési igényét
megalapozottnak találja, az ügyben a 11.§-ban foglaltak megfelelő alkalmazásával kártérítési
határozatot hoz (egyszerűsített eljárás).
(2) A kártérítési határozatot az írásbeli bejelentés, illetve annak kiegészítésének/jegyzőkönyv
készítésének napjától számított tizenöt napon belül kell meghozni.
16.§
(1) Ha a PLK vezető a hallgató kártérítési igényét megalapozatlannak találja, az ügyben a
Kártérítési Bizottság dönt.
(2) A kártérítési Bizottság eljárására a 9-13.§-okban foglaltak az irányadók.
A hallgató által a foglalkoztatónak okozott kárért, illetve a foglalkoztató által a
hallgatónak okozott kárért való felelősség megállapítása
17. §

(1) A hallgató által a foglalkoztatónak okozott kárért, illetve a foglalkoztató által a
hallgatónak okozott kárért való felelősség megállapítása a foglalkoztató saját belső eljárási
rendje szerint történik.
(2) A Főiskola e Szabályzatot minden olyan foglalkoztatónak - tájékoztatásul - köteles
megküldeni, amelynél a Főiskola hallgatóját gyakorlati oktatásban részesítik, illetve ahol a
hallgató szakmai gyakorlaton vesz részt, és ahol a foglalkoztató vagy a hallgató károkozására
tekintettel kártérítési igény érvényesítése iránt eljárás indul.
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(3) A (2) bekezdésben foglalt feladat végrehajtásáért a Főiskola azon szervezeti egységének
vezetője a felelős, amely a foglalkoztatóval közvetlen kapcsolatban áll
Jogorvoslati eljárás
18. §
A hallgató az elsőfokú kártérítési határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomásra
jutástól számított 15 napon belül nyújthatja be a kérelmet a Hallgatói Központhoz a
Rektorhoz címezve.
Ha a fellebbezés elkésett, vagy azt nem az arra jogosult terjesztette elő, a Rektor a fellebbezést
elutasítja.
Az ügy bonyolultsága vagy egyéb indokolt körülmény esetén a Rektor előzetesen kijelölheti a
Főiskola egy vagy több alkalmazottját az ügy előkészítésére, dokumentumok beszerzésére stb.
Az eljárás során a vizsgálat eredményeként a Rektor a következő másodfokú döntéseket
hozhatja:
a) a fellebbezést elutasítja;
b) az első fokú határozatot megváltoztatja;
c) az első fokú határozatot megsemmisíti és az első fokon eljárt szervet vagy személyt új
eljárásra és új határozat hozatalára utasítja.
.
A döntést határozatba kell foglalni és meg kell indokolni. Az eljárás során a határozatban fel
kell hívni a figyelmet a jogorvoslat lehetőségére és az eljárás során a hallgatót legalább egy
ízben személyesen meg kell hallgatni. Ha a hallgató szabályos értesítés ellenére nem jelenik
meg a Rektor előtti meghallgatáson, úgy a személyes meghallgatásától el lehet tekinteni,
illetve kérésére lehetővé kell tenni számára, hogy észrevételeit írásban megtehesse. A
másodfokú határozat tartalmára és közlésére egyébként az első fokú határozatnál leírtak az
irányadók. E határozatot a Hallgatói Központ kézbesíti a címzettnek (jogi képviselőjének), és
az első fokú Kártérítési Bizottságnak (PLK vezetőnek a 15. §-ban foglaltak figyelembe
vételével).
A tényállás tisztázására, a határidők számítására, az igazolásra, a határozat alakjára és
tartalmára, közlésére, és az itt nem szabályozott eljárásjogi kérdésekre a Közigazgatási eljárás
általános szabályairól szóló törvény (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
A hallgató az intézmény másodfokú határozatának bírósági felülvizsgálatát kérheti, annak
közlésétől számított 30 napon belül, jogszabálysértésre, illetve hallgatói jogviszonyra
vonatkozó rendelkezések megsértésére hivatkozással. A bírósági eljárásra a Polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XX. fejezetét kell alkalmazni. A bíróság a döntést
megváltoztathatja. A bíróság az ügyet soron kívül bírálja el. (Nftv. 57-58.§).
Az ügyben másodfokon hozott határozat a közléssel válik jogerőssé. A jogerős határozat
végrehajtható, kivéve, ha a hallgató a bírósági felülvizsgálatát kérte. A keresetlevél
benyújtásáról a hallgatónak az intézményt a keresetlevél egy példányának megküldésével
értesíteni kell.
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Bírósági kereset
19. §
(1) A másodfokú kártérítést megállapító határozat, annak közlésétől számított 30 napon belül
a bíróság előtt megtámadható. A jogerős határozat végrehajtható, kivéve, ha bírósági
felülvizsgálatát kérték. A keresetlevél benyújtásáról a hallgatónak az intézményt a keresetlevél
egy példányának megküldésével értesíteni kell.
(2) A keresethez a szükséges iratok a PLK vezetőtől kérhetők (fénymásolatban).
(3) A bíróság előtt a Főiskolát a Rektor által írásban meghatalmazott személy képviseli.
Egyéb rendelkezések
20. §
(1) A Rektor különleges méltánylást érdemlő esetben a Szabályzat rendelkezéseitől eltérhet,
nem sértve a hallgató jogorvoslathoz fűződő jogát.
(2) A kártérítési (anyagi) felelősség egyéb kérdéseiben a Polgári Törvénykönyvnek (PTK) a
kártérítésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
Záró rendelkezések
21.§.
(1) Jelen Szabályzat az elfogadásának napján lép hatályba.
(2) Jelen egységes szerkezetű, módosításokkal egybefoglalt Szabályzatot az IBS Nemzetközi
Üzleti Főiskola módosított Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékleteként a Főiskolai
Szenátus 2014. november 18. napján megtartott ülésén a 8/2014. számú határozatával fogadta
el.

Budapest, 2014. november 18.

Dr. Láng László
Rektor

