
                                
A komáromi Selye János Egyetem belső szabályzata 

(a magyar változat tájékoztató jelleggel készült – jogvita esetén mérvadó a hivatalos, szlovák nyelvű szöveg)                           

 

A Selye János Egyetem Hallgatói Fegyelmi Szabályzata 

 

A Selye János Egyetem Akadémiai Szenátusa a felsőoktatási intézményekről és egyes törvények 
módosításáról szóló, 131/2002 számú, többször módosított törvény 9. § 1. bek. b) pontja és 15. § 1. 
bek.  j) pontja értelmében, a Selye János Egyetem Alapszabálya alapján az egyetem belső 
szabályzataként jelen Hallgatói Fegyelmi Szabályzatot fogadta el. 

1. cikk  
A szabályzat hatálya 

1. A Selye János Egyetem Hallgatói Fegyelmi Szabályzata (továbbiakban „Fegyelmi Szabályzat“) 
szabályozza a komáromi Selye János Egyetem (továbbiakban „egyetem“) Fegyelmi Bizottsága 
összetételét és hatáskörét. A nevezett önkormányzati szerv az egyetemi képzésekre beiratkozott 
hallgatók fegyelmi vétségeivel foglalkozik. A Fegyelmi Szabályzat emellett szabályozza a 
fegyelmi szankciók elfogadásának a folyamatát is. 

2. Jelen Fegyelmi Szabályzat kötelező érvényű az egyetem azon karai számára is, amelyek 
fegyelmi bizottságot hoznak létre a karon folyó képzésekre beiratkozott hallgatók fegyelmi 
vétségeinek megtárgyalása céljából. 

3. Amennyiben a kar úgy dönt, hogy a saját feltételeihez igazítva szükséges tovább részletezni a 
Fegyelmi Szabályzatot, akkor saját belső szabályzataként kibocsáthatja a kari hallgatói fegyelmi 
szabályzatot (továbbiakban „kari fegyelmi szabályzat“). A kari fegyelmi szabályzat 
összhangban áll jelen Fegyelmi Szabályzattal. 

2. cikk   
A fegyelmi bizottságok 

1. Az egyetem Fegyelmi Bizottsága az egyetem által központilag folytatott képzésekre 
beiratkozott hallgatók fegyelmi vétségeivel foglalkozik. 

2. A karok által folytatott képzésekre beiratkozott hallgatók fegyelmi vétségeivel a kari fegyelmi 
bizottság foglalkozik. 

3. Az egyetem Fegyelmi Bizottságának tagjait és elnökét a rektor nevezi ki az egyetem Akadémiai 
Szenátusának jóváhagyását követően az akadémiai közösség tagjai közül. 

4. A kari fegyelmi bizottság tagjait és elnökét a dékán nevezi ki a kari akadémiai szenátus 
jóváhagyását követően a kari akadémiai közösség tagjai közül. 

5. A fegyelmi bizottságoknak hat tagjuk van, melyből három hallgató. A fegyelmi bizottsági tagság 
helyettes útján nem gyakorolható. 



6. A kari fegyelmi bizottságok alkalmazotti tagjainak megbízatása legfeljebb négy évig, a hallgatói 
tagok megbízatása pedig legfeljebb két évig tart. Ugyanazon személy több alkalommal is 
betöltheti a kari fegyelmi bizottság tagjának tisztségét. 

7. A fegyelmi bizottsági tagság megszűnik a megbízatási időszak lejártával, az egyetem akadémiai 
közösségében való tagság megszűnésével, a tagságról való lemondással és visszahívással. 

8. A 3. bek. szerinti fegyelmi bizottság titkárát a rektor, a 4. bek. szerinti bizottságét pedig a dékán 
nevezi ki. A titkárnak nincs szavazati joga a bizottságban. 

3. cikk  
A fegyelmi eljárás alapjául szolgáló vétségek 

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

2. Fegyelmi vétség jelen szabályzat alapján: 

a) az 1. cikk 3. bek. szerinti kötelezettség nem teljesítése, 
b) 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 levő, 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. 

4. 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 lejárata 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. 

9. A fegyelmi vétség elévült, ha a vétség elkövetése óta eltelt legalább egy év. 

10. A rektor és a dékán sem alkalmazhat a fegyelmi bizottság által javasoltnál szigorúbb fegyelmi 
szankciót. 

5. cikk  
A határozat felülvizsgálata 

1. A hallgatónak a fegyelmi szankcióról szóló határozat kézhezvételét követő nyolc napon belül 
lehetősége van kérelmet benyújtani a határozat felülvizsgálatára. A hallgató a határozatot kiadó 
szervnél adja be a kérelmet. 

2. Amennyiben a határozatot kiadó szerv a dékán, úgy saját maga is eleget tehet a hallgató 
kérelmének és a határozatot módosíthatja, vagy hatályon kívül helyezheti a kérelem kézhezvételét 
követő 15 napon belül. Ha nem tesz eleget a kérelemnek, akkor továbbítja azt a rektor felé. A 
rektor a dékán határozatát felülvizsgálja, és amennyiben az ellentétben áll a törvénnyel vagy belső 
szabályzattal, akkor a határozatot módosítja, vagy hatályon kívül helyezi. A rektor a dékáni 
határozat felülvizsgálatára irányuló kérelem karról történő beérkezését követően legkésőbb 30 
napon belül az ügyben döntést hoz. Ha a rektor hatályon kívül helyezi a határozatot, akkor a 
fellebbezést visszaküldheti a dékánnak új tárgyalás és döntés céljából. A dékánt ez esetben a rektor 
jogi álláspontja kötelezi. 

3. Amennyiben a határozatot kibocsátó szerv a rektor, akkor saját maga tehet eleget a hallgató 
kérelmének, és a határozatot megváltoztathatja, vagy hatályon kívül helyezheti a kérelem 
kézhezvételét követő 30 napon belül.  



4. A fellebbezésről szóló határozat a hallgató saját kezébe, valamint a fegyelmi szankcióról szóló 
határozatot kiadó testület számára is kézbesítendő. 

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

6. 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.  

7. cikk  
Záró rendelkezések 

1. A fegyelmi szankciókkal kapcsolatos döntéshozatalra a közigazgatási eljárás általános szabályai 
érvényesek. 

2. A SJE Hallgatói Fegyelmi Szabályzatát az egyetem Akadémiai Szenátusa 2009. február 9-én 
vitatta meg és fogadta el a 09/02/2009-5 számú határozatával; a szabályzat az elfogadásának 
napjával lép érvénybe. 

           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  RNDr. Bukor József, PhD. doc. RNDr. Tóth János, PhD.  
  a SJE ASZ elnöke a SJE rektora 


