
A SELYE JÁNOS EGYETEM TANÁRKÉPZŐ KARA HALLGATÓINAK  

FEGYELMI SZABÁLYZATA 

 

A Selye János Egyetem Tanárképző Kara Akadémiai Szenátusa a felsőoktatási intzéményekről 

szóló 131/2002. sz. törvény 27. § (1) bekezdés a) pontja és a 33. § (1) bekezdése és (2) 

bekezdés b) pontja értelmében, valamint a Selye János Egyetem Alapszabálya és a Selye János 

Egyetem Tanárképző Karának Alapszabálya alapján a hallgatókra vonatkozó alábbi fegyelmi 

szabályzatot mint a Selye János Egyetem Tanárképző Karának belső szabályzatát hagyta jóvá. 

 

 

1. cikk 

A szabályzat hatálya 

 

1.A Selye János Egyetem Tanárképző Karának hallgatóira vonatkozó jelen Fegyelmi Szabályzat 

(a továbbiakban: Fegyelmi Szabályzat) a Selye János Egyetem Tanárképző Karának (a 

továbbiakban: SJE TKK) belső szabályzata. Az SJE TKK Fegyelmi Szabályzata a 131/2002 sz. 

törvény (a továbbiakban: Törvény) értelmében szabályozza a hallgatókkal szembeni fegyelmi 

eljárásokat, valamint a kari fegyelmi bizottság (a továbbiakban: kari fegyelmi bizottság) 

jogállását és tevékenységét. 

2.Az SJE TKK minden hallgatója köteles tiszteletben tartani és betartani a Szlovák Köztársaság 

törvényeit, a Selye János Egyetem Alapszabályát, a tanulmányi szabályzatot és annak a karnak 

az alapszabályát, ahol a hallgató a tanulmányaira beiratkozott. 

 

2. cikk 

A kari fegyelmi bizottság tevékenysége és hatásköre 
 

1.A kar fegyelmi bizottsága a kar akadémiai önkormányzatának szerve. A kari fegyelmi 

bizottság tevékenységét és hatáskörét a felsőoktatási törvény (23. §, 24. §, 31. § és 72. §), 

a Selye János Egyetem Alapszabálya és a Selye János Egyetem Tanárképző Karának 

Alapszabálya szabályozza. 

2.A kar fegyelmi bizottsága: 

3.megtárgyalja a karon folyó tanulmányi programban részt vevő hallgatók fegyelmi vétségeit, 

4.megvitatja a hallgató tanulmányi kötelezettségeinek megszegését, amelyek a tanulmányi 

programból és a tanulmányi szabályzatból fakadnak, 

5.megtárgyalja a hallgatóknak az SJE TKK, valamint az egyetem belső előírásai be nem 

tartásából fakadó fegyelmi vétségeit, 

6.megtárgyalja a hallgatóknak az egyetem tulajdonának, eszközeinek és szolgáltatásainak 

védelme és takarékos felhasználása elleni fegyelmi vétségeit, 

7.fegyelmi intézkedési javaslatot terjeszt a dékán elé határozathozatalra. 



 

3. cikk 

Kari fegyelmi bizottság 
 

1. A kari fegyelmi bizottság tagjait és elnökét a dékán nevezi ki a kar akadémiai közösségének 

tagjai közül a kar Akadémiai Szenátusának jóváhagyását követően. 

2. A kari fegyelmi bizottság hat tagból áll, akik közül három hallgató. A bizottság tagsága nem 

átruházható. 

3. A fegyelmi bizottság elnöki posztját leggyakrabban a tanulmányi dékánhelyettes tölti be. 

4. A kari fegyelmi bizottság tagjainak hivatali ideje a kar akadémiai közösségének munkatársai 

számára legfeljebb négy év, ami a kar Akadémiai Szenátusa általi jóváhagyás időpontjától 

kezdődik. A kari fegyelmi bizottság ugyanazon tagja újra kinevezhető. 

5. A kari fegyelmi bizottság tagjainak hivatali ideje a kar akadémiai közösségének hallgatói 

részéről legfeljebb két év, ami a kar Akadémiai Szenátusa általi jóváhagyás időpontjától 

kezdődik. 

6. A fegyelmi bizottság, amelyet annak elnöke képvisel, tevékenységéről a kar dékánjának 

tartozik elszámolással. 

7. A kari fegyelmi bizottság tevékenységét a kari fegyelmi bizottság ügyrendje és a fegyelmi 

szabályzat szabályozza. 

8. A kari fegyelmi bizottsági tagság a hivatali idő lejártával, lemondással vagy felmentéssel 

szűnik meg. 

 

4. cikk 

A fegyelmi bizottság tevékenységének bebiztosítása 

 

1. A kari fegyelmi bizottság üléseit a bizottság elnöke hívja össze. 

2. A fegyelmi bizottság a fegyelmi bizottság elnökéhez írásban benyújtott anyagok alapján 

tárgyal. Az anyagok kezelését a Tanulmányi Osztály biztosítja. 

3. A tárgyalás eredményéről írásos jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a tárgyalás 

időpontját, a jelenlévők jelenléti listáját, a tárgyalás napirendjét és a bizottság határozatait a 

javasolt fegyelmi intézkedésekkel együtt. A tárgyalásról készült jegyzőkönyvet a bizottság 

minden tagja és a kar dékánja is megkapja. 

 

5. cikk 

A fegyelmi eljárás alapjául szolgáló vétségek 

 

1. Fegyelmi vétség a jogszabálysértés, az egyetemi és kari belső szabályzatok és a közrend 

megsértése. 

2. Fegyelmi vétségnek számít jelen szabályzat alapján: 

a) az 1. cikk 2. bek. szerinti kötelezettség nem teljesítése, 



b) a tanulmányokkal kapcsolatos hivatalos okiratok (vizsgákról, kreditekről szóló feljegyzések 

és egyebek) hamisítása. 

c) szándékoson elkövetett bűncselekmény, amelyért az elkövetőt jogerősen elítélték, 

d) ha a hallgatót bűncselekményért legalább felfüggesztett börtönbüntetésre vagy 

pénzbírságra ítélték, 

e) az egyetem hallgatója, alkalmazottja vagy látogatója ellen egyetemi területen elkövetett 

erőszakos tett, 

f) az egyetem tulajdonában lévő, az általa működtetett vagy bérelt eszközök eltulajdonítása, 

vagy azokon történő komoly károkozás, 

g) az erkölcsiség súlyos veszélyeztetése egyetemi területen (a pornográfia terjesztése, 

mérgező vagy pszichotróp anyagok használata és terjesztése, alkoholos italok túlzott 

mértékű fogyasztása), 

h) más szerző alkotásának sajátként való kiadása (plágium), 

i) az egyetemi információs és kommunikációs infrastruktúra felhasználói szabályainak és 

használati utasításainak súlyos megsértése, 

j) vizsgákon való csalás. 

 

6. cikk 

Fegyelmi szankciók 

 

1. A fegyelmi vétség elkövetéséért a hallgatót az alábbi fegyelmi szankciókkal lehet sújtani: 

a) megrovás, 

b) az egyetemről való feltételes kizárás, 

c) az egyetemről való kizárás. 

2.Az 1. bek. a) pontja szerinti fegyelmi szankció csak kevésbé súlyos fegyelmi vétség, vagy 

gondatlanságból elkövetett fegyelmi vétség esetén alkalmazható. 

3. Az 1. bek. b) pontja szerinti szankció esetén kiszabásra kerül az időszak (maximum 1 év) és 

megállapításra a feltételek, melyek betartása esetén a feltételes kizárást törlik. 

A döntéshozatal során figyelembe veszik a fegyelmi vétség súlyát. A tanulmányokból való 

feltételes kizárás időtartama a fegyelmi szankció alkalmazásának napjától számítva legalább 

hat hónap és legfeljebb két év lehet. Amennyiben a hallgató az időszak lejárta előtt újabb 

fegyelmi vétséget követ el, rendszerint az 1. bek. c) pontja szerinti fegyelmi szankció kerül 

alkalmazásra. 

4. Az 1. bek. c) pontja szerinti fegyelmi szankció alkalmazható, ha a hallgató(t): 

a) szándékosan súlyos fegyelmi vétséget követett el, 

b) ismételten követett el fegyelmi vétséget, 

c) jogerősen elítélték bűncselekmény elkövetéséért. 

5. A fegyelmi szankciókról való döntés során figyelembe veszik a fegyelmi vétség jellegét és 

súlyosságát, annak körülményeit, a felelősség mértékét, a fegyelmi vétség eredményét, 

valamint a hallgató addigi viselkedését. 



6. Abban az esetben, ha a hallgató tanulmányai során 2 vagy több alkalommal írásos 

megrovást kap, feltételes kizárás is kiszabható rá. 

7. Amennyiben a hallgató a feltételes kizárás ideje alatt olyan cselekményt követ el, amely 

alapján az 1. bek. szerint fegyelmi szankciót lehet alkalmazni, kizárásra kerül. 

8. A fegyelmi szankció kiszabásáról szóló határozat minden esetben írásos, tartalmaznia kell 

az indokolást és a felülvizsgálati kérelem beadásának lehetőségéről szóló jogorvoslati részt; a 

határozat a hallgató saját kezébe kézbesítendő. 

 

7. cikk 

A fegyelmi eljárás menete 

 

1. Az SJE TKK tanulmányi programjaira beiratkozott hallgatók fegyelmi vétségeit a kari fegyelmi 

bizottság tárgyalja a fegyelmi bizottság eljárási szabályzatának megfelelően. 

2. A fegyelmi vétséggel kapcsolatos eljárás a fegyelmi bizottság előtt zajlik a hallgató 

jelenlétében. Ha a hallgató nem jelenik meg, és távollétét hivatalos indoklással sem igazolja, a 

tárgyalás a jelenléte nélkül is lefolytatható. A fegyelmi bizottság köteles megállapítani az ügy 

tényállását, és lehetőséget adni a hallgatónak, hogy kifejtse álláspontját. 

3. A fegyelmi bizottság a fegyelmi intézkedésekre vonatkozó javaslatot a dékánnak nyújtja be 

határozathozatalra. 

4. A fegyelmi bizottság javaslatára a fegyelmi intézkedésekről szóló határozatot a dékán adja 

ki. 

5. A fegyelmi intézkedésekről szóló határozatot írásban kell meghozni, és azt a hallgatónak 

személyesen kell kézbesíteni. A határozatnak tartalmaznia kell a határozat indoklását és a 

felülvizsgálat kérelmezésének lehetőségére való utalást. A kérelmet a kézbesítéstől számított 

nyolc napon belül kell benyújtani a határozatot kibocsátó hatósághoz. 

6. A fegyelmi intézkedéseket a fegyelmi vétség elkövetésétől számított egy éven belül lehet 

kiszabni. 

 

8. cikk 

Fegyelmi intézkedések 
 

1. A fegyelmi intézkedéseket a kari fegyelmi bizottság javaslatára a dékán rendeli el (t. t. 31. 

§). A dékán nem szabhat ki súlyosabb fegyelmi intézkedést, mint amit az SJE TKK fegyelmi 

bizottsága javasol. 

2. A dékán a fegyelmi intézkedésről az SJE TKK fegyelmi bizottsága javaslatának benyújtásától 

számított egy hónapon belül, de legkésőbb a fegyelmi vétség elkövetésének napjától számított 

egy éven belül dönt. 

3. A fegyelmi intézkedés elrendeléséről szóló határozatot írásban kell meghozni. A 

határozatnak indoklást és a felülvizsgálat iránti kérelem benyújtásának lehetőségére 

vonatkozó utasítást is tartalmaznia kell. Ezt a hallgatónak személyesen kell átadni. 



4. A fegyelmi intézkedést elrendelő végleges határozat egy példányát a hallgató személyi 

aktájába kell helyezni. 

 

9. cikk 

Fellebbezési eljárás 

 

1. A fegyelmi intézkedést elrendelő határozat felülvizsgálata (a továbbiakban: fellebbezés) 

iránti kérelmet a határozat kézhezvételétől számított nyolc napon belül kell benyújtani a 

határozatot kibocsátó hatósághoz. Ha ez a hatóság a dékán, ő maga is helyt adhat a 

fellebbezésnek, és megváltoztathatja vagy megsemmisítheti a határozatot. Ha nem ad helyt a 

fellebbezésnek, a rektor elé továbbítja azt. 

2. A rektor felülvizsgálja a dékán határozatát, és ha az ellentétes a törvénnyel, az SJE TKK belső 

szabályzatával vagy annak elemeivel, megváltoztatja vagy visszavonja a határozatot. Ellenkező 

esetben elutasítja a fellebbezést, és megerősíti az eredeti határozatot. A határozatot a 

rektornak ki kell adnia a fellebbezés kézhezvételét követő 30 napon belül. 

3. Ha a rektor megszünteti a határozatot, a fellebbezést újbóli meghallgatás és döntés céljából 

visszaküldheti az azt kiadó dékánnak. Ebben az esetben a dékánt a rektor jogi véleménye köti. 

4. A fellebbezésről szóló határozatot a hallgatónak saját kezűleg kell kézbesíteni, és 

tájékoztatásul el kell küldeni a fegyelmi intézkedést elrendelő határozatot kiadó szervnek. 

5. A fellebbezésről szóló határozat ellen további fellebbezésnek nincs helye. 

 

10. cikk 

A fegyelmi következmények megszűnése 

 

1. Ha a hallgató a fegyelmi szankció jogerőre emelkedését követő egy évben rendesen teljesíti 

az egyetemen a hallgatói kötelezettségeit, és nem követ el további fegyelmi vétséget, akkor 

az időszak letelte után úgy kell rá tekinteni, mintha a fegyelmi szankciót ki sem szabták volna. 

A fegyelmi szankcióról szóló jogerős határozat kikerül a hallgató személyes aktájából, és nem 

kerülhet feltüntetésre a hallgató értékelései során sem. 

 

11. cikk 

Záró rendelkezések 

 

2. Az SJE TKK hallgatóira vonatkozó fegyelmi szabályzatot 2005. február 23-án az SJE TKK 

Akadémiai Szenátusa a törvény 27. § (1) bekezdésének a) pontjával összhangban megvitatta 

és jóváhagyta. 

3. Az SJE TKK hallgatóinak fegyelmi szabályzatát a Selye János Egyetem Akadémiai Szenátusa 

vagy az SJE TKK Akadémiai Szenátusa bármikor módosíthatja vagy kiegészítheti.  

A szabályzat a Selye János Egyetem Akadémiai Szenátusának 2005. május 13-i jóváhagyását 

követően lép hatályba. 



 

Doc. RNDr. Tóth János, PhD. Eo. Prof., s.k.         Doc. PhDr. Erdélyi Margit, CSc. Eo. Prof., s.k. 

az SJE TKK Akadémiai Szenátusának elnöke                az SJE TKK dékánja 


