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FEGYELMI HATÁROZAT 
 

Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának Fegyelmi Bizottsága 

***************************************************************************

******************************************************* Villamosmérnök szak, 

**********************, nappali tagozatos ********************* egyetemi hallgatója 

fegyelmi ügyében a 2011. év február hó 25. napján megtartott nyilvános fegyelmi tárgyaláson 

meghozta és kihirdette az alábbi  

h a t á r o z a t o t. 

A Fegyelmi Bizottság megállapította, hogy ************************* az Óbudai 

Egyetem Neptun-rendszerének védelmét áthágó programot írt és tett nyilvánosan közzé, ezzel 

megszegte a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 51. §-a szerinti együttélés szabályait. 

Magatartásával a Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat 2. § (1) bekezdése értelmében 

fegyelmi vétséget követett el, ezért a Fegyelmi Bizottság a Felsőoktatásról szóló 2005. évi 

CXXXIX. törvény 70. § (2) bekezdés (d) pontja alapján egy félévre eltiltja a tanulmányok 

folytatásától. Beiratkozhat a 2011/12. tanév őszi félévére, 2011. év szeptember 

hónapjában. A fegyelmi büntetés együtt jár a hallgatói jogviszonnyal összefüggő juttatások 

és kedvezmények megvonásával. 

Egyúttal a Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat 5. § (1) bekezdése alapján a 

Fegyelmi Bizottság elrendeli a jogerős határozat ismertetését az Óbudai Egyetem 

valamennyi hallgatója előtt. 

Jelen határozat ellen a kézhezvételtől számított nyolc napon belül az illetékes dékánhoz 

címzett, de a Fegyelmi Bizottsághoz benyújtott halasztó hatályú fellebbezéssel élhet. 



 

I n d o k l á s 

 

A fegyelmi tárgyalás során a rendelkezésre álló iratok, valamint az eljárás alá vont hallgató és 

a tanúk meghallgatása alapján a Fegyelmi Bizottság a következőket állapította meg. 

2011. januárjában, az előzetes tárgyfelvételi időszakban megnövekedett terhelés jelentkezett a 

az Óbudai Egyetem tanulmányi rendszerében. A hiba oka a Rektori Hivatal illetékes csoportja 

szerint a Neptun.NET AutoLogin script, amely a felhasználó számára rendszeres és 

automatikus beléptetést tesz lehetővé a tanulmányi rendszerbe. A script alkalmazása 

indokolatlan előnyhöz juttatja a felhasználót, és extra terhelésnek teszi ki az egyetem 

informatikai rendszerét. A scriptet ************************* publikálta az Interneten, 

ahol az bárki számára korlátozás nélkül hozzáférhető.  

A Neptun.NET AutoLogin projekt Facebook üzenőfalán olvasható vendég-bejegyzések arra 

utalnak, hogy a script más magyar felsőoktatási intézmények hallgatói körében is igen 

kedveltté vált. Az eljárás alá vont hallgató a Neptun.NET AutoLogin projekt honlapján 

nyilvánvalóvá tette, hogy ő az Óbudai Egyetem hallgatója, így nem csak az informatikai 

rendszer túlterhelésében, de az akkreditáció előtt álló Óbudai Egyetem jó hírnevének 

megsértésében is szerepet játszott. 

Az elkövetett fegyelmi vétség súlya az egyetemről való azonnali kizárást indokolná, de a 

határozat meghozatalánál a Fegyelmi Bizottság enyhítő körülményként vette figyelembe az 

eljárás alá vont hallgató feltáró jellegű beismerő vallomását és tettének megbánását, valamint 

hogy tevékeny résztvevője a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar hallgatói közéletének, 

továbbá hogy az eljárás során hajlandóságot mutatott az Óbudai Egyetemen történő 

kárenyhítő társadalmi munkára, ezért a bizottság a büntetést a tanulmányoktól való egy félévi 

eltiltásra enyhítette. 

ZÁRADÉK 

Az eljárás alá vont hallgató a határozat kihirdetése után úgy nyilatkozott, hogy nem kíván 

fellebbezéssel élni, ezért a határozat jogerős és végrehajtható. 



A Fegyelmi Bizottság felszólítja az eljárás alá vont hallgatót, hogy az eljárás során tett 

vállalásának megfelelően a Neptun.NET AutoLogin scriptet az összes általa ismert és 

hozzáférhető internetes tárhelyről 24 órán belül távolítsa el. 

A Fegyelmi Bizottság felszólítja az eljárás alá vont hallgatót, hogy haladéktalanul 

jelentkezzen a Rektori Hivatal Informatikai Osztályán az eljárás során vállalt kárenyhítő 

társadalmi munka megkezdésével kapcsolatban. A Fegyelmi Bizottság negyven óra 

társadalmi munka elvégzését tartja az okozott kárral egyenértékűnek. 

 
 
Budapest, 2011. év február hó 25. nap. 

 
 
 
 
…………………………………… 
             ***************   
      a Fegyelmi Bizottság elnöke 


