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1 A dokumentum a kar Disciplinárny poriadok pre študentov Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. 
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A Selye János Egyetem 

Gazdaságtudományi és Informatikai Kar Hallgatói Fegyelmi Szabályzata  

 

A Selye János Egyetem Gazdaságtudományi és Informatikai Kar Akadémiai Szenátusa 

a felsőoktatási intézményekről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 

szóló 131/2002 számú, többször módosított törvény (a továbbiakban csak „törvény“) 27. § (1) 

bekezdés a) pontja szerint jóváhagyta a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi és 

Informatikai Kar Hallgatói Fegyelmi Szabályzatát (a továbbiakban csak „az SJE GIK 

Fegyelmi Szabályzata”, vagy csak „fegyelmi szabályzat”) mint a Kar belső előírását. 

 

1. cikk 

A szabályzat tárgya 

 
1. Az SJE GIK Fegyelmi Szabályzata szabályozza a Selye János Egyetem 

Gazdaságtudományi és Informatikai Kar Hallgatói Fegyelmi Bizottságának (a 

továbbiakban csak „Fegyelmi Bizottság”) helyzetét és tevékenységét, a fegyelmi 

szabálysértések típusait, megtárgyalásuk módját, a fegyelmi büntetés kiszabásának 

menetét, a fegyelmi büntetés felülbírálatát, jogerőre emelkedését és a fegyelmi büntetés 

végrehajtását. 

2. cikk 

Fegyelmi szabálysértés 

 

1. A törvény 72. § (1) bekezdése szerint fegyelmi szabálysértés az általános érvényű 

jogszabályok, az egyetemi és kari belső előírások, vagy a közrend megsértése. 

2. Az SJE GIK hallgatója által elkövetett fegyelmi szabálysértésnek minősül leginkább: 

a) az általános érvényű jogszabályok, az egyetemi vagy kari belső előírások és 

szabályzati rendelkezések súlyos megsértése vagy szándékos megszegése, 

b) az egyetemi és kari akadémiai szervek határozatainak figyelmen kívül hagyása, 

c) az egyetem vagyonának lopása vagy súlyos rongálása, 

d) a tanulmányokkal kapcsolatos tandíj és illetékek egyetemi számlára való 

befizetésének elmulasztása, 

e) a tanulmányokkal kapcsolatos tandíj és illetékek meghatározása szempontjából 

meghatározó tények, információk elhallgatása, vagy hamis, vagy nem teljes 

információk megadása,  

f) az egyetem, vagy a kar jó hírnevének, vagy nevének rágalmazása, 

g) súlyos erőszakos cselekmény elkövetése az akadémiai közösség tagja, vagy az 

egyetem, kar alkalmazottja ellen, 

h) az akadémiai közösség tagjának, vagy az egyetem, vagy kar alkalmazottjának 

becsmérlése, 

i) az erkölcs és etika általánosan elfogadott normáival ellentétes magatartás, leginkább: 

i) szerzői jogi törvény megsértése, más szerzői alkotás sajátként való kiadása, 

valaki más művének vagy egy részének a saját munkájában történő felhasználása 



az eredeti műre való megfelelő hivatkozás nélkül, vagy idegen mű egy részének 

szó szerinti felhasználása az eredeti szerző idézése nélkül, 

ii) hivatalos akadémiai okiratok hamisítása, 

iii) az erkölcsi normák súlyos megsértése egyetemi területen (pornográfia 

terjesztése, mérgező és pszichotróp anyagok használata), 

iv) másolás, vagy nem engedélyezett együttműködés, vagy súgás a hallgató 

tudásának felmérése során, 

v) közfelháborodás kiváltása, 

j) az egyetemi számítógépes hálózatra és a számítógépes tantermi munkára vonatkozó 

szabályok és utasítások súlyos megszegése,  

k) szándékos bűncselekményért járó jogerős ítélet. 

 

3. cikk 

Fegyelmi büntetések 

 

1. A 2. cikk szerinti fegyelmi szabálysértés elkövetéséért a hallgatónak a törvény 72. § (2) 

bekezdése szerint az alábbi fegyelmi büntetések valamelyike róható ki: 

a) megrovás, 

b) tanulmányokból való feltételes kizárás a határidő és a feltételek megadásával, 

amelyek betartása esetén a feltételes kizárás törlődik, 

c) kizárás az egyetemről. 

2. A törvény 72. § (3) bekezdése szerint a fegyelmi szabálysértés elévül, ha az elkövetésétől 

számítva több mint egy év telt el. Az elévülési időszak nem telik a fegyelmi eljárás 

időtartama alatt, sem a tanulmányok megszakítása idején. 

3. A fegyelmi büntetés kirovásánál figyelembe veszik a fegyelmi szabálysértés típusát és 

súlyosságát, az elkövetés körülményeit, a bűnösség mértékét, a fegyelmi szabálysértés 

következményeit, valamint a hallgató eddigi viselkedését is. A fegyelmi szabálysértés 

súlyosságát és a bűnösség mértékét a Fegyelmi Bizottság ítéli meg a fegyelmi eljárás 

során. 

4. Megrovás róható ki általában a kevésbé súlyos, vagy a gondatlanságból elkövetetett 

fegyelmi szabálysértés elkövetéséért. 

5. A tanulmányokból való feltételes kizárás esetén határozatban van meghatározva a 

feltételes kizárás időtatartama és a feltétel, amely teljesítése esetén törlődik a büntetés. A 

tanulmányokból való feltételes kizárás időtartama legkevesebb 6 hónap és legfeljebb 12 

hónap (a továbbiakban csak „próbaidő). A próbaidő a fegyelmi büntetést kiszabó 

határozat jogerőre emelkedését követő napon kezdődik.  

6. A feltételes elbocsátásnál feltétel lehet például az okozott kár megtérítése, a tandíj és az 

illetékek befizetése egy megadott határidőn belül, személyes vagy nyilvános 

bocsánatkérés a sértettől, szenvedélybetegséget gyógyító kezelésen való részvétel, stb. 

7. Ha a hallgató a próbaidő letelte előtt további fegyelmi szabálysértést követ el, általában 

kizárásra kerül sor, amennyiben azt a Fegyelmi Bizottság javasolja. A kizárásról szóló 

határozat ebben az esetben tartalmazza a feltételes kizárásról szóló határozat 

megsemmisítését. 



8. Ha a hallgató a próbaidő folyamán betartotta a feltételes kizárásról szóló határozat összes 

feltételét, a kar dékánja határozatban törli a feltételes kizárást. Ha a hallgató nem tartotta 

be a feltételeket, a dékán határozatot ad ki, amelyben törli a feltételes kizárást és 

egyidejűleg dönt a tanulmányok folytatásából való kizárásról. Ha a dékán a próbaidő 

lejártát követő 30 napon belül nem dönt, a feltételes kizárás semmisnek tekinthető. 

9. Tanulmányokból való kizárás róható ki, ha a hallgató: 

a) szándékosan vagy ismételten súlyos fegyelmi szabálysértést követett el, 

b) a 2. cikk (2) bekezdés a), g) és k) pontja szerinti fegyelmi szabálysértést követett el. 

 

4. cikk 

Fegyelmi eljárás 

 
1. A kar dékánjánál bárki nyújthat be indítványt fegyelmi eljárás megkezdésére, aki 

tudomást szerzett a hallgató fegyelmi szabálysértés jellegű magatartásáról. A dékán más 

személy kezdeményezése nélkül is nyújthat be javaslatot fegyelmi eljárás indítására. 

2. A Fegyelmi Bizottság a kar dékánjának javaslata alapján indít fegyelmi eljárást.  A 

fegyelmi eljárás indítására vonatkozó javaslat eljuttatásával az SJE GIK Fegyelmi 

Bizottsága elnökének kezdődik a fegyelmi eljárás. 

3. A javaslat benyújtására vonatkozó indítványt és a fegyelmi eljárás megkezdésére 

vonatkozó javaslatot írásban kell benyújtani és tartalmaznia kell:  

a) a hallgató személyazonosító adatait, 

b) a hallgató szabálysértésnek minősülő cselekedetének pontos leírását, beleértve a 

fegyelmi szabálysértés elkövetésének idejét és helyét, 

c) a javaslat alapjául szolgáló bizonyítékokat, 

d) indoklást, hogy a hallgató cselekedete miért minősíthető fegyelmi szabálysértésnek, 

megjelölve a megsértett előírások vonatkozó rendelkezéseit.  

4. A fegyelmi eljárás indítására tett javaslat alapján a Fegyelmi Bizottság megtárgyalja a 

fegyelmi szabálysértést. 

5. A törvény 72. § (5) bekezdése szerint a fegyelmi eljárás a Fegyelmi Bizottság előtt a 

hallgató jelenlétében zajlik; ha a hallgató indokolt kimentés nélkül nem jelenik meg a 

tárgyaláson, az eljárás a távollétében is lefolytatható.  

6. A Fegyelmi Bizottság ülésének részletes menetét az SJE GIK Fegyelmi Bizottságának 

Ügyrendje szabályozza. 

7. A fegyelmi szabálysértés megtárgyalása után a Fegyelmi Bizottság szavazás alapján 

határozattal dönt: 

a) jóváhagyja a fegyelmi büntetés kirovására vonatkozó határozat javaslatát  

b) leállítja a fegyelmi eljárást abban az esetben, ha: 

i)  nem történt fegyelmi szabálysértés, 

ii) nem került bizonyításra, hogy a fegyelmi szabálysértést a hallgató követte el, 

iii)  a hallgató megtárgyalt cselekedete nem fegyelmi szabálysértés, vagy 

iv)  megszűnt a fegyelmi eljárás alá vont személy hallgatói jogviszonya az SJE GIK-

án. 

8. A jegyzőkönyvet, amely tartalmazza a (7) bekezdés szerinti határozatot, a Fegyelmi 

Bizottság elnöke késedelem nélkül benyújtja a kar dékánjának. 

9. A Fegyelmi Bizottság javaslatának, amely a (7) bekezdés a) pontja szerinti fegyelmi 

büntetés kirovásáról szóló határozat kiadására vonatkozik, tartalmaznia kell:  



a) a hallgató személyazonosító adatait, 

b) a fegyelmi szabálysértés elkövetésének megállapítását, feltüntetve a fegyelmi 

szabálysértés elkövetésével megsértett előírások vonatkozó rendelkezéseit, 

c) milyen fegyelmi büntetésben részesüljön a hallgató, 

d) tanulmányokból való feltételes kizárás javaslata esetén javaslatot a határidőre és a 

feltételekre is, amelyek betartása mellett a feltételes kizárás törlődik. 

10. A Fegyelmi Bizottság a fegyelmi eljárás 7. bekezdés b) pontja szerinti leállításáról 

írásban értesíti a hallgatót, akivel szemben fegyelmi eljárást indítottak.   

 

5. cikk 

Fegyelmi büntetést kiszabó határozat és annak felülvizsgálata 

 
1. A törvény 72. § (4) bekezdése szerint a kar dékánja szabja ki a szabályzat 3. cikk (1) 

bekezdésében felsorolt fegyelmi büntetés valamelyikét, viszont a dékán nem szabhat ki 

szigorúbb büntetést, mint amilyet a fegyelmi bizottság javasolt. 

2. A kar dékánja a fegyelmi büntetést a fegyelmi bizottság javaslata kézbesítésétől számított 

30 napon belül határozat formájában szabja ki.  

3. A törvény 72. § (6) bekezdése szerint a fegyelmi büntetést kiszabó határozatot írásban 

kell meghozni, tartalmaznia kell az indoklást és utalást a felülvizsgálati kérelem 

lehetőségére; a hallgatónak saját kézbe kell kézbesíteni. A felülvizsgálati kérelmet a 

határozatot kiadó dékánnak kell benyújtani, a határozat kézhez vételétől számított 8 

napon belül. A dékán maga is helyt adhat a kérelemnek és megváltoztathatja vagy 

törölheti a határozatot. Ha a kérelemnek nem tesz eleget, továbbítja a rektornak. A rektor 

megvizsgálja a dékán által kiadott határozatot, és ha az ellentétes a törvénnyel, az 

egyetem belső előírásával, vagy annak részeivel, a határozatot megváltoztatja, vagy törli, 

ellenkező esetben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja és a határozatot megerősíti. A 

rektornak legkésőbb a felülvizsgálati kérelem kézbesítésétől számított 30 napon belül ki 

kell adnia a határozatot.  

4. A kar dékánja által kiadott elsőfokú határozat a fegyelmi büntetés kiszabásáról, amely 

ellen a hallgató nem adott be felülvizsgálati kérelmet, a 8 napos határidő leteltének 

napjával jogerőre emelkedik. 

5. Az a határozat, amely ellen nem lehet felülvizsgálati kérelmet benyújtani, jogerős.  

6. A fegyelmi büntetés kiszabásáról szóló határozatot és a felülvizsgálati kérelemről szóló 

határozatot a hallgatónak saját kézbe kell kézbesíteni, általában postai úton az állandó 

lakcímre, vagy személyesen.  

7. A fegyelmi büntetés végrehajtása: 

a)  a tanulmányi osztály a fegyelmi büntetés kiszabásáról szóló határozat jogerőre 

emelkedése után bejegyzést tesz a hallgató személyes anyagában;  

b) a jogerős határozatból adódó további teendők végrehajtása. 

6. cikk 

Az SJE GIK Fegyelmi Bizottsága 

 
1. Az SJE GIK Fegyelmi Bizottsága a törvény 31. §-a szerint a Selye János Egyetem 

Gazdaságtudományi és Informatikai Kar (a továbbiakban csak „kar”) tanulmányi 



programjaira beiratkozott hallgatók fegyelmi szabálysértéseit tárgyalja és határozati 

javaslatot nyújt be a kar dékánjának.  

2. A SJE GIK Fegyelmi Bizottsága hattagú. A törvény 31. § (2) bekezdése szerint a 

bizottság elnökét és további tagjait a kar akadémiai szenátusának előzetes jóváhagyásával 

a kar akadémiai közösségének tagjai közül a dékán nevezi ki és hívja vissza, miközben a 

Fegyelmi Bizottság tagjainak felét a hallgatók alkotják. Az SJE GIK Fegyelmi 

Bizottságának elnöke általában az SJE GIK oktatási dékánhelyettese.  

3. A Fegyelmi Bizottságban a tagsági jogviszony megszűnik: 

a) az elnök tisztségi idejének lejártával, ha az elnök a kar dékánhelyettese, 

b) tagságról való írásbeli lemondással, 

c) az akadémiai közösség tagságának megszűnése napjával, 

d) visszahívással, 

e) a tag halálával. 

4. Az SJE GIK Fegyelmi Bizottságának tevékenységét és a fegyelmi szabálysértés 

tárgyalási menetét az SJE GIK Fegyelmi Bizottságának Ügyrendje szabályozza, melyet a 

kar akadémiai szenátusa a dékán javaslatára hagy jóvá.  

5. A Fegyelmi Bizottság tevékenységével kapcsolatos adminisztratív feladatokat a kar 

tanulmányi osztálya végzi.  

 

7. cikk 

Átmeneti és záró rendelkezések 

 
1. Azok a fegyelmi eljárások, amelyek ezen dokumentum hatályba lépése előtt kezdődtek, 

az előző előírások szerint fejeződnek be.  

2. Hatályát veszíti az SJE GTK Akadémiai Szenátusa által 2018.09.06-án elfogadott SJE 

GTK Fegyelmi Szabályzat.  

3. Ezen fegyelmi szabályzat az SJE GIK Akadémiai Szenátusában való jóváhagyás napjától, 

2020.03.05-től érvényes és lép hatályba. 

Komárom, 2020.03.05. 

 

…………………………………..    …………………………………… 

Ing. Šeben Zoltán, PhD.                                               Dr. habil. RNDr. Csiba Peter, PhD. 

     az SJE GIK ASz elnöke               az SJE GIK dékánja  


