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(továbbiakban

törvény (1996. július 3-án módosított)

JATE) Tanácsa á felsőoktatásról

10. Fejezet 38-43.§-ai,

rendelet alapján a Hallgatói Önkormányzattal

egyetértésben,

szóló"1993.

továbbá a 144/1996.

évi LXXX.

(IX.17.) sz-

az Egyetem hallgatói fegyelmi

Kormány

szabályzatát

az

alábbiak szerint állapítja meg:

A Szabályzat félkövér szedéssel tartalmazza a Felsőoktatási Törvény 10. Fejezetének, dőlt
betűvel pedig a JATE Szabályzatának rendelkezéseit.

Általános rendelkezések

A Szabályzat

hatálya kiterjed a JATE főiskolai

továbbképzésben,
képzésben

részvevő

hallgatóira,

akkreditált

iskolai

és egyetemi szintű alapképzésben,

rendszerű

magyar állampolgárságú

szakképzésben,

doktori

(PhD)

vagy azzal azonos elbírálás

alá eső

külföldi

független attól, hogy tanulmányaikat

felsőfokú

szakirányú

milyen oktatási formában

végzik.

10. Fejezet

A hallgatók fegyelmi felelőssége

38. §

(1) Ha a hallgató a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi vétség miatt
fegyelmi büntetésben részesíthető.

(2) Nem

tekinthető

fegyelmi vétségnek az olyan kötelességszegés,

tanulmányi és vizsgaszabályzat fűz hátrányos következményeket.

amelyhez a
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39. §

(1) A hallgató fegyelmi határozatban a következő fegyelmi büntetésben részesíthető:
a) megrovás;
b)

a

felsőoktatási

intézmény

fegyelmi

szabályzatában

meghatározottan,

kedvezmények és juttatások csökkentése, illetőleg megvonása;

2-§

A Ftv. 39. § (1) bekezdésének
támogatások
szociális

a hallgatói

b) pontjában

normatíva

terhére

említett
kifizetett

csökkenthető
állandó

illetőleg

megvonható

és eseti juttatások,

kivéve

a

támogatást.

c) meghatározott időre eltiltás a tanulmányok folytatásától;
d) kizárás a felsőoktatási intézményből.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott büntetés időtartama az öt hónapot
nem haladhatja meg; a c) pontjában meghatározott eltiltás időtartama legfeljebb négy
félévnek megfelelő oktatási időszak lehet. Fegyelmi büntetésként a szociális támogatást
megvonni nem lehet.

(3) Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha a felsőoktatási intézménynek a fegyelmi
vétségről való tudomásszerzése óta egy hónap, illetőleg a vétség elkövetése óta egy év
már eltelt.

3

(1) A Ftv. 39. § (3) bekezdésében
jogosult személy tudomásszerzését
(2) 'A fegyelmi
eljárási

-§

.

említett tudomásszerzésen

(fegyelmi

megszakítja. A megszakítás

eljárás

elrendelésére

ellen

foganatosított

kell érteni.

eljárás alapjául szolgáló cselekmény

cselekmény

a fegyelmi

eljárás elrendelésé,

napjával az elévülés újból

miatt a hallgató

idézés,

meghallgatás

elkezdődik.

stb.) az

elévülést
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4-§

(1) A hallgató (volt hallgató) a fegyelmi büntetéshez fűződő hátrányos következmények

alól

- kérelem és erre vonatkozó határozat nélkül - mentesül:
a) az Ftv. 39. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt fegyelmi büntetés esetében a
határozat jogerőre emelkedésétől számított három hónap elteltével,
b) az Ftv. 39. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt fegyelmi büntetés esetében a
határozatban kiszabott büntetés lejártával,
c) az Ftv. 39. § (1) c) bekezdésének pontjában foglalt fegyelmi büntetés esetében a
határozatban kiszabott büntetés lejártával.
(2) Az Ftv. 39. § (1) bekezdésének d) pontjában foglalt fegyelmi büntetés esetén az első
fokon eljárt fegyelmi bizottság mentesítő határozatot hozhat.

''

Mentesülés esetén (4. §) a fegyelmi határozatot a nyilvántartásból törölni kell. A törlés úgy
történik, hogy a. törzslapon elhelyezett határozatra, az elsőfokú fegyelmi szerv

intézkedése

alapján rájegyzik a mentesülés tényét.

40. §

(1) Fegyelmi

eljárást

az intézmény

vezetője vagy

a fegyelmi

szabályzatban

meghatározott más személy rendelhet el.

6-§
(1) A fegyelmi eljárás megindítását elrendelheti: •
a) aRektor,.
b) az érintett hallgató karának Dékánja.

- ioj;- nn;

.

•
:

-

(2) Állami felsőoktatási intézményben a fegyelmi jogkört első fokon'a felsőoktatási
intézmény fegyelmi bizottsága, másodfokon a felsőoktatási intézmény vezetője vagy
másodfokú fegyelmi bizottság gyakorolja.
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7-§

(1) A. Kari Fegyelmi Bizottság három tagból: két oktatóból és egy hallgatóból
tagokat a Kari Tanács választja, a hallgatói tagot a Kari Hallgatói Önkormányzat

áll. A

javaslata

alapján.
(2) Az Egyetemi Fegyelmi Bizottság öt tagból: három oktatóból és két hallgatóból áll. A
tagokat. az Egyetemi

Tanács

Önkormányzat javaslata

alapján.

választja, - a hallgatói

tagokat

az Egyetemi

Hallgatói

(1) Nem vehet részt a fegyelmi jogkör gyakorlásában, akitől az ügy elfogulatlan

megítélése

(3) A Fegyelmi Bizottság saját tagjai közül elnököt választ.

.

. 8.

§

nem várható.
(2) A fegyelmi
jegyzőkönyvvezetőre

jogkör

gyakorlásából

való

kizárásra

vonatkozó

rendelkezést

a

is alkalmazni kell..

(3) A kizárás kérdésében a Rektor határoz.

9-§

(1) A fegyelmi eljárás bejelentésre vagy hivatalos tudomásszerzés alapján indul.
(2) A fegyelmi eljárást a Rektor (dékán) rendeli el, az eljárás alá vont hallgató

egyidejű

értesítése mellett.
(3) A fegyelmi

eljárást elrendelő intézkedés tartalmazza

a fegyelmi

eljárás alá vont

hallgató nevét, lakcímét, a kar, tagozat évfolyam megjelölését, valamint az eljárás

alapjául

szolgáló cselekmény rövid leírását.
41. §

(1) Ha a fegyelmi eljárás alá vont személy ellen ugyanabban az ügyben büntetőeljárás
folyik, annak jogerős befejezéséig a fegyelmi eljárást fel kell függeszteni, kivéve, ha a
tényállás egyébként is tisztázható.

. .(2) A fegyelmi eljárást - az (1) bekezdésben foglaltak kivételével - egy hónapon belül
be kell fejezni.
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10. §

A fegyelmi

eljárást az elkövetésről

való tudomásszerzéstől

számított

tizenöt napon

belül

kell elrendelni és harminc napon belül kell befejezni.

42. §

A 39.§ (1) bekezdésének c) és d) pontjaiban meghatározott fegyelmi büntetések
tekintetében hozott jogerős határozatok a bíróság előtt megtámadhatók.

43. §

(1) A fegyelmi eljárás részletes szabályait, ideértve a mentesülés eseteit és a
mentesítési eljárást, az intézményi fegyelmi bizottság megalakítását, a tárgyalás és a
bizonyítás

szabályait,

a

védelem

biztosításának,

továbbá

a

fegyelmi

tárgyalás

nyilvánosságának kérdéseit, a felsőoktatási intézmény Szabályzatban állapítja meg.

11-§
(1) A tárgyalásra

az eljárás

alá vont hallgatót,

megidézni. Az idézésben meg kell jelölni a fegyelmi
tárgyalás

helyét és idejét, valamint

a tanút és a szakértőt

azt. is, hogy a címzettet

eljárás- alá vont hallgatót

jogában

áll védekezését

hallgató

választásának

megtartását

milyen

hozza

minőségben

idézik.

A

magával.
kell arra,

hogy

írásban benyújtani, továbbá utalni kell a védelmet ellátó oktató

vagy

lehetőségére,

és a határozathozatalt

nem

(1) Az eljárás alá vont személy

az idézésben 'figyelmeztetni

valamint

arra,

hogy

távolmaradása

tárgyalás

12. §

kérésére

az eljárásban

a védelmet

ellátó oktató

hallgató is részt vehet.
(2) A hallgató és a védő jogai:
a) betekinthet az eljárási iratokba,
terjeszthet

á

akadályozza.

.

b) indítványokat

kell

eljárás alá vont hallgató nevét, a fegyelmi

megidézetett fel kell hívni arra, hogy a személyi igazolványát
(2) A fegyelmi

írásban

"

elő,

c) a. tanúkhoz, szakértőhöz kérdéseket

intézhet.

.

vagy
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13. §

(1)

A fegyelmi

rendelkezéseinek

eljárást

a fegyelmi

megtartására,

a tárgyalás

bizottság

elnöke

rendjének

megóvására

hogy az eljárásban részt vevő személyek jogaikat
(2) Ha a fegyelmi
magát előzetesen,

Ügyel

e

rendelet

és gondoskodik

arról,

gyakorolhassák.

eljárás alá vont hallgató szabályszerű
elfogadható

vezeti.

idézése ellenére nem jelent meg - s

indokkal nem mentette ki - a fegyelmi

eljárás távollétében

is

megtartható.

14. §

(1) A fegyelmi
érdekében

tárgyalás

- a fegyelmi

nyilvános

bizottság

- közérdekből

a hallgatóságot

vagy az eljárás

a tárgyalásról

alá vont

vagy' annak egy

hallgató
részéről

kizárhatja.
(2) A fegyelmi
megtartásának
ismerteti

bizottság

nincs akadálya

a tárgyalás

eljárás alá vont

elnöke

a megjelentek

- felhívja

számbavétele

után

a tanúkat a helység elhagyására.

alapjául szolgáló adatokat.

Ezt követően

- ha a

tárgyalás

Ezután az

a bizottság

elnök

meghallgatja

az

hallgatót.

(3) A fegyelmi eljárás alá vont hallgató meghallgatása

alatt az ugyanazon fegyelmi

alá. vont -még ki nem hallgatott - más hallgatók valamint a tanúk nem lehetnek

eljárás

jelen.

15, §

(1) Ha az eljárás
cselekmény

alá vont

hallgató

elkövetését .a tárgyaláson

bizonyítást mellőzni

a fegyelmi

eljárás

beismeri, és a beismeréshez

indítására

szükség esetén a szakértőt, ismerteti a beszerzett

nem fér kétség, a

bizottság meghallgatja

kötelezettségére

(4) A tanú kihallgatása
a fegyelmi

további

a tanúkat

és

iratokat.

(3) A tanútól meg kell kérdezni, hogy az ügyben érdekelt vagy elfogult-e,

vallomása

szolgáló

lehet.

(2) Ha további bizonyítás válik szükségesé, a fegyelmi

az igazmondás

alapul

és a hamis tanúzás büntetőjogi

alatt a még ki nem hallgatott

kell

következményeire.

tanú nem lehet jelen.

eljárás alá vont hallgató védekezésével

ellentétes, ennek tisztázását - szükség esetén - szembesítéssel

figyelmeztetni

vagy más tanúk
kell

megkísérelni.

Ha a tanú
vallomásaival
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16. §

\

(1) A fegyelmi

tárgyalásról

jegyzőkönyvet

bizottság elnöke és a jegyzőkönyvvezető
(2) A jegyzőkönyvben
megtörténte

foglaltakat

után a jegyzőkönyv

a jegyzőkönyv

kiegészítését

(3) A jegyzőkönyvet

A jegyzőkönyvet

a

fegyelmi

írja alá.
a meghallgatott

személyekkel

ismertetni

kell és

megfelelő részét velük alá kell íratni. A meghallgatott

vagy helyesbítését

ennek okát a jegyzőkönyvben

kell készíteni.

ennek
személy

kérheti. Az aláírás esetleges megtagadását

és

rögzíteni kell.

a fegyelmi

iratokhoz csatolni kell.

17. §
(1) A fegyelmi
szavazással

bizottság a határozatát

a bizonyítási

hozza meg. A zárt ülésen csak a fegyelmi

jegyzőkönyvvezető

eljárás lefolytatása

után, zárt

ülésen

bizottság elnöke és tagjai valamint

a

lehet jelen.

(2) A határozat fegyelmi

büntetést kiszabó vagy a fegyelmi

eljárást megszüntető

határozat

lehet.
(3) A fegyelmi

bizottság

meg\>izsgált bizonyítékokra

a határozatot
alapozhatja.

kizárólag

Kétséget

a fegyelmi

tárgyaláson

kizáróan nem bizonyított

tényt a

eljárás alá vont hallgató terhére értékelni nem lehet.
(4) A határozat
felsőoktatási

bevezető

intézmény

eljárást• elrendelték,

részében

fegyelmi
,

meg kell jelölni

az ügy számát,

hozta, továbbá annak a hallgatónak

valamint a fegyelmi

közvetlenül

azt, hogy

a nevét, aki ellen a

tárgyalás helyét, és azt, hogy a tárgyalás

mely

fegyelmi
nyilvános

volt-e.

18. §

(1) Büntetést

kiszabó határozatot

eljárás alá vont hallgató fegyélmi
kiszabását

látja

kell hozni ha a fegyelmi

bizottság megállapítja,

vétséget követett el és ezért vele szemben fegyelmi

az

büntetés

szükségesnek.

(2) A büntetést kiszabó határozat rendelkező részének tartalmaznia
a) fegyelmi felelősségre
igazolványa

hogy

kell:

vont hallgató nevét és egyéb személyi adatait (személyi ,

számát, lakcímét, évfolyamát, szakát,

tagozatát),

b) az elkövetett fegyelmi vétség-megnevezését',
c) az alkalmazott fegyelmi büntetést és az ezzel kapcsolatos
határozat nyilvános kihirdetésének

elrendelését),

•
egyéb rendelkezéseket

(pl,-,..,
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d) utalást a fellebbezés

lehetőségére

és bejelentésének

kell utalni a fellebbezés

lehetőségére,

ha a jogosultak

(3) A büntetést kiszabó határozat indoklásának
a) a megállapított
b) a bizonyítékok

Nem

lemondtak.

kell:

tényállást,
megjelölését

és

értékelését,

a hallgató mennyiben

milyen vétséget valósít még és annak

vétkes,

d) a büntetés kiszabásánál figyelembe
e) hivatkozást

határidejére.

a fellebbezésről

tömören tartalmaznia

c) annak kifejtését, hogy áz elkövetett cselekmény
elkövetésében

nyolcnapos

vett

azokra a rendelkezésekre,

körülményeket,

amelyek a fegyelmibüntetés

alapjául

szolgáltak.

•

(1) A fegyelmi

19. §

bizottság megszüntető határozatot

a) az elkövetett cselekmény nem fegyelmi

hoz, ha:

vétség vagy azt nem az eljárás alá vont

hallgató követte el;
b) a fegyelmi vétség elkövetése nem
c) nem állapítható meg a hallgató
d) a fegyelmi

vétség

bizonyítható;
vétkessége;

elévült;

e) az eljárás alapjául szolgáló cselekményt fegyelmi
f ) a fegyelmi

úton már jogerősen

bizottság a hallgatóval szemben büntetés helyett

elbírálták;

figyelmeztetést

alkalmaz.
(2) A megszüntető

határozat rendelkező részének tartalmaznia

kell:

a) a fegyelmi

eljárás alá vont hallgató nevét és egyéb személy

b) a fegyelmi

vétség megjelölését,

c) a fegyelmi

eljárás megszüntetésének

d) a megszüntetés

okának

amely miatt a fegyelmi

kell utalnia fellebbezés
(3) A megszüntető
bizonyítékokat,
megszüntetésére

lehetőségére

figyelmeztetés

és bejelentésének

lehetőségére,

ha a jogosultak

ennek során hivatkozni

eljárás megszüntetése

alkalmazására;

nyolcnapos

határidejére.

a fellebbezésről

alapul:

a fegyelmi

bizottságot

kell az (1) bekezdésnek
••

Nem

lemondtak.

röviden elő kell adni a megállapított

ki kell térni azokra az okokra; amelyek

• .amelyen a fegyelmi

elrendelték;

megjelölését;

határozat indoklásában

indították,

eljárást

kimondását;

e) utalást - erre irányuló döntés esetén - a
• f ) utalást a fellebbezés

adatait;

tényeket
az

arra a
"

és

eljárás
pontjára,
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20. §

(1) Az eljáró fegyelmi

bizottság

elnöke a zárt ülésen meghatározott

fegyelmi

határozatot

kihirdeti.
(2) A kihirdetés

során fel kell olvasni a határozat - zárt ülésen írásba foglalt

részét és ismertetni kell a határozat indoklásának
(3) A határozat
jogosultakat

kihirdetése

jogorvoslati

után az elnök a fegyelmi tárgyalást
(4) A fegyelmi

rendelkező

lényegét.

után a fegyelmi

nyilatkozatuk

-

bizottság

megtételére.

elnöke felhívja

A nyilatkozatok

a

fellebbezésre

jegyzőkönyvbe

vétele

berekeszti.

határozatot az érintett távollévőkkel

kézbesítéssel

kell közölni.

21. §

(1) A fegyelmi

bizottság határozatát

a kihirdetéstől

számított nyolc napon belül írásba kell

foglalni.
(2) Az írásba foglalt fegyelmi határozatot

és megfelelő számú másolati példányát

a.z eljáró

fegyelmi bizottság elnöke írja alá.
(3) A határozatot
hallgatónak

az eljárás alá vont hallgatónak

és a védelmet

akkor is kézbesíteni kell, ha a határozatot

(4) A fegyelmi

bizottság

kihirdetett

ellátó oktatónak

velük kihirdetés útján

határozatát

nem változtathatja

közölték.
meg. A

határozat

érdemével össze nem függő hibákat (név-, szám-, számítási hiba, vagy más hasonló
azonban

vagy

leírásokat)

kijavíthatja.

22. §

(1) Az elsőfokú

érdemi határozat

védelmet ellátó oktató vagy hallgató
(2) Az, akivel

a fegyelmi

nyomban bejelentheti,
Ez utóbbi esetben
fellebbezési

alá vont hallgató

a határozatát

kihirdetés

útján közli,

a fellebbezési jogáról lemondhat illetve gondolkodási

határidő elmulasztását

(3) Az írásbeli fellebbezést

van.

eljárás

illetőleg

a

fellebbezhet.

bizottság

a fellebbezés

(4)A fellebbezésnek

ellen fegyelmi

határideje

a határozat

kézhezvételétől

fellebbezését

időt tarthat

számított

további 8 napon belül - kellő indokkal - igazolni

a fegyelmi

bizottsághoz

a határozatban foglalt

kell

rendelkezések

fenn.

8 nap. A
lehet.

benyújtani.
végrehajtására

halasztó

hatálya

1730
23. §

(1) A fegyelmi
határidő

bizottság a fellebbezést

leteltét

követően

és az eljárásban

haladéktalanul

keletkezett

felterjeszti

a

iratokat a

másodfokú

fellebbezési

fegyelmi

jogkör

gyakorlójához.
(2) A másodfokú

fegyelmi

jogkör

gyakorlója

a fellebbezést

- annak

kézhezvételétől

számított - 8 napon belül bírálja el.
(3) A fellebbezett
alapján

dönt.

ügyben a másodfokú fegyelmi jogkör

Szükség

esetén

azonban

az érdekelteket

gyakorlója

rendszerint

megidézheti

és

az

iratok

meghallgatásuk,

valamint az egyéb beszerzett, bizonyítékok alapján határoz. Ebben az esetben a fellebbezést
napon belül kell

30

elbírálni.

(4) A másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlója az elsőfokú
a)

helybenhagyja;

b)

megváltoztatja;

határozatot

c.) hatályon kívül helyezi és az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlóját

új

eljárásra

utasítja.
(5) Ha a fellebbezés
jogkör gyakorlója

elkésett vagy azt nem a jogosult

a fellebbezést

terjesztette

elő, a másodfokú

fegyelmi

elutasítja.

(6) A másod.fokú határozat tartalmára és közlésére a 19-21. § az irányadó. A határozatot

a

fegyelmi, bizottság kézbesítif 25. §).

24.§

(1) A határozatot

csak jogerőre

emelkedés után lehet

végrehajtani.

(2) Az elsőfokú határozat azon a napon emelkedik jogerőre,
a) a fellebbezésre.j
a fellebbezést

ogosuftak úgy nyilatkoztak,

amelyen

hogy nem kívánnak fellebbezni

visszavonták;

bj a fellebbezési

határidő fellebbezés

bejelentése nélkül telt el;

c) a másodfokú fegyelmi jpgkör gyakorlója az elsőfokú határozatot
illetőleg a fellebbezést

elutasította.

és végrehajtható,
(5) A jogerős

emelkedett

határozatra

helybenhagyta,

• •

(3) A másodfokú határozat a kihirdetése napján emelkedik
(4) A jogerőre

jogerőre.

záradékul rá kell vezetni, hogy a határozat

valamint azt, hogy mely napon emelkedett jogerőre.
határozatot

személyi törzslapján

illetőleg

kell

nyilvántartásba

elhelyezni.

kell venni, a határozat

jogerős
'•'• '

egy másolatát

a

hallgató

1731
25.§
(1)Ha a fegyelmi

bizottság

határozata

elsőfokon jogerőre

emelkedik,

a határozatot

a

bizottság megküldi a rektornak.
(2) A fegyelmi

bizottság a jogerős határozat megküldésével

a) az illetékes kar
b) a fegyelmi

dékánját;

büntetés végrehajtására

jogosult

szervet.

(3) A nappali tagozatos hallgató ellen hozott jogerős,
szükség esetén értesíteni kell a kollégium
(4) Ha
megszűnését

a hallgató

értesíti

munkaviszonyban

büntetést megállapító

igazgatóját.
áll, a hallgatói

jogviszony

érintő határozat esetében értesíteni kell a munkáltatót

(5) Ha a hallgató szerződéses
vagy megszűnését

határozatról

tanulmányi

ösztöndíjas,

szünetelését

vagy

is..

hallgatói jogviszony

érintő határozat esetében értesíteni kell az adományozó

szünetelését

szervet.

26. §

(1) Ha a jogerős
fegyelmi

határozat az Ftv. 39. § (1) bekezdésének

büntetésről

rendelkezik,

a hallgató

(volt hallgató)

kérelmet terjeszthet elő. A kérelem kizárólag a fegyelmi
(új tényekrej'illetőleg

b)-d) pontjában
új eljárás

ott fel nem használt bizonyítékokra

lehet élni. A fellebbezést

elrendelése

eljárás során fel nem merült
(új bizonyítékokra)

(2) A kérelmet az illetékes kar dékánja bírálja el. Az elutasítást
fellebbezéssel

meghatározott
iránti
tényekre

alapítható.

tartalmazó

döntés

ellen

a rektor bírálja el.

(2) A fegyelmi bizottságban a hallgatói önkormányzat szavazati jogú képviseletének
mértéke legalább egyharmad.
Záró

rendelkezések
27. §

Ez a Szabályzat

1996. december 5. napján lép hatályba. Rendelkezéseit

ügyekre is alkalmazni

a folyamatban

kell.

Szeged, 1996. december 5.

Dr. Mészáros Rezső s. k.
rektor

lévő
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