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Bevezetés 

A Pécsi Egyetemi Napok a PTE legnagyobb kulturális-szórakoztató eseménye, aminek híre és 
eseményei az ország minden pontjába eljutnak. Éppen ezért a Diákrektor választáson résztvevő 
csapatoknak komoly felelősséggel tartoznak azért, hogy milyen kép alakul ki a PTE-ről. Ennek a 
felelősségnek a tudatában a Pécsi Egyetemi Napok Diákrektor választásának zsűrije a résztvevő 
csapatok számára Etikai kódexet alkot. A zsűrit ugyanakkor a jóhiszeműség vezérli, és az Etikai kódexet 
abban a reményben állítjuk össze, hogy soha ne kelljen azt alkalmazni. 

 
Büntetési formák 

A verseny során alapvetően két szankciót használhatunk, a pontlevonást, valamint extrém esetben a 
kizárást. A pontlevonás mértéke az összpontszámhoz, illetve az adott feladat pontszámához, vagy a 
korábbi szabálysértésekhez viszonyítva kerül megállapításra. Mivel a legtöbb szabálysértés „egyéni 
esetként” kezelhető csak, ezért a zsűri az Etikai kódexben nem állapít meg konkrét pontszámokat, 
ugyanakkor kötelezi magát arra, hogy minden döntését megindokolja. 

 
Szabálysértések 

1. Plágium – Tilos más jelenlegi, vagy korábbi PEN csapatok koncepcióit lemásolni, átvenni. 

2. Becsületsértés, jó hírnév megsértése – Nem csak a csapatokat és csapattagokat, de mindenki mást 
is: sértegetni, etnikai, vallási hovatartozása, szexuális identitása miatt, illetve bármilyen más módon 
bántalmazni, megsérteni tilos. 

3. Feladatok nem teljesítése, részleges teljesítése – Minden csapattól elvárható, hogy a feladatokat a 
képességeinek megfelelő legmagasabb szinten teljesítse. Éppen ezért a feladatok összeállítása során 
az volt a cél, hogy azok minden csapat számára teljesíthetők legyenek. 

4. A csapattagok meg nem jelenése – Ha bármely csapattag alapos okkal, előzetesen, nem mentette ki 
magát e-mail formájában.  

5. Károkozás – Tilos az épített, vagy természetes környezetben kárt tenni, akár csapatként, akár a 
csapat tagjaként, akár a fesztivál helyszínén, akár azon kívül. A büntetés mellett a csapat, vagy annak 
vétkes tagja(i) az okozott kár helyreállítására, megtérítésére kötelezhetők. 

6. A PTE jó hírnevének csorbítása – Tilos olyan tartalom megjelenítése akár online, akár offline 
felületeken, amely alkalmas az egyetem és az egyetemi közösség jó hírnevének csorbítására (többek 
között: kirívó szexualitás, alkohol-, és drogfogyasztás reklámozása, az erőszak pozitív feltüntetése, 
obszcén, trágár kifejezések túlzó használata). 

7. A verseny során a csapatokat kizárással büntetjük, ha fegyvert vagy bármilyen fegyvernek tűnő 
tárgyat használnak, vagy bárhol feltüntetnek. 

 

Természetesen nem lehet minden elképzelhető szabálysértést felsorolni, így minden másban a 
hatályos magyar jogszabályok tekinthetők irányadónak. 


