Az Eötvös Loránd Kollégium Fegyelmi Szabályzata
Ez a szabályzat a fegyelmi felelősség anyagi és első fokú eljárási szabályait határozza meg.
1. A Kollégium lakóit a hatályos egyetemi és más jogszabályok alapján fegyelmi és anyagi felelősség
terheli.
2. Fegyelmi eljárás indítható azzal a hallgatóval szemben, aki vétkesen és súlyosan megsérti a
kollégium rendjét, ill. megszegi a kollégium szabályaiban meghatározott kötelességeit.
3. (1) Fegyelmi eljárást kell indítani különösen akkor, ha a kollégista
a) a kollégium lakói, dolgozói ellen súlyos vétséget követ el,
b) a kollégium nyugalmát, közösségi érdekeit sértő magatartást tanúsít. A közösségi érdek
sérelmét jelenti többek között olyan magatartás tanúsítása, amely a nyugodt élet-, és tanulási
körülményeket lehetetlenné teszi, valamint a házirend köznyugalomra vonatkozó
rendelkezéseinek ismételt megszegése.
(2) Fegyelmi eljárást kell indítani az anyagi felelősség megállapitása mellett akkor is, ha a kollégista
szándékosan jelentős anyagi kárt okoz a kollégiumnak. Jelentős anyagi kárnak számit az éves
hallgatói normatíva 50%-át elérő kár.
4. Fegyelmi eljárást kezdeményezhet önállóan, ill. hallgatói megkeresésre a
a) kollégiumi igazgató,
b) szenior,
c) gondnok,
d) kollégiumi közgyűlés,
e) kollégiumi bizottság.
5. (1) A fegyelmi eljárás lefolytatására a Fegyelmi Bizottság (a továbbiakban: FB) jogosult.
(2) A FB 5 személyből álló testület. Megbízatása 1 évre szól.
(3) A FB tagjai a kollégium igazgatója és 4, a közgyűlés által megválasztott kollégista, akik
különböző karok hallgatói.
(4) A FB tagja olyan kollégista lehet, aki méltó e feladatra. A FB tagja alaposan, az elvárható
legnagyobb körültekintéssel, részrehajlás nélkül köteles ellátni feladatát.
(5) A FB csak teljes létszámban járhat el, a döntéseket és határozatokat zárt ülésen egyszerű
többséggel hozza meg.
6. (1) A FB tagjait a közgyűlés egyszerű többséggel választja.
(2) A FB-i tagság nem ruházható át.
7. (1) A rendes tagok személyes, vagy egyéb indokok miatti akadályoztatása (összeférhetetlenség,
távollét) esetére a közgyűlés megválasztja a FB póttagjait. A közgyűlés két póttagot választ. A póttagok
jogai és kötelezettségei azonosak a FB rendes tagjaiéval.
(2) Összeférhetetlenség miatt nem járhat el az a FB tag, aki az ügyben közvetlenül érintett, vagy szoros
(érzelmi) kapcsolatban áll valamely az ügyben érintett személlyel (közvetett érintettség). Az összeférhetetlenségről a FB elnöke dönt.
8. A FB alakuló ülésén, amelyet a tagok megválasztása utáni 5 munkanapon belül meg kell tartani, a
tagok maguk közül elnököt és jegyzőt választanak. Az elnök vezeti a FB üléseit és ellátja külső
képviseletét.
9. A FB üléseiről szó szerinti jegyzőkönyv készül, amelynek vezetéséről a jegyző gondoskodik. A

jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a FB eljáró tagjainak, a kérelmezőnek és a jelenlévőknek a nevét
(jelenléti ív), továbbá csatolni kell hozzá minden olyan iratot, nyilatkozatot, határozatot, amely az
üggyel kapcsolatban született. A jegyzőkönyvet az elnök és egy bizottsági tag kézjegyével hitelesíti.
10. A FB külön-külön meghallgatja a kérelmezőt, az érintett személyeket, valamint a meghallgatni
kívánt személyeket (tanuk). Kérdéseket bármely bizottsági tag feltehet. A kérdések csak az eset minél
pontosabb felderítését célozhatják. A kérdések személyiségi jogokat nem sérthetnek és csak az ügy
lényeges körülményeire vonatkozhatnak.
11. (1) Fegyelmi eljárás a Fegyelmi Bizottsághoz intézett írásbeli beadvánnyal kezdeményezhető. A
beadványnak tartalmaznia kell a kérelmező nevét, a kezdeményezés indokát és az ügyre vonatkozó
összes lényeges körülményt.
(2) A FB a beadványt 5 munkanapon belül megvizsgálja és dönt az eljárás lefolytatásáról, vagy a
kérelem elutasításáról. A döntésről a kérvény kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül írásban
értesíteni kell a kérelmezőt.
(3) Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha a fegyelmi eljárás kezdeményezésére jogosultaknak a
fegyelmi vétségről való tudomásszerzése óta egy hónap, illetőleg a vétség elkövetése óta egy év már
eltelt, továbbá, ha a kérelem nyilvánvalóan alaptalan, időközben okafogyottá, okaszűntté vált, vagy a
beadványt írásban visszavonták.
12. A hallgatói, ill. kollégiumi jogviszonyban időközben bekövetkezett változások a már megindult
fegyelmi eljárás befejezését nem érintik.
13. Fegyelmi büntetések:
a) megrovás, vagy
b) kizárás a kollégiumból legfeljebb négy félévre, vagy
c) végleges kizárás a kollégiumból.
14. A Fegyelmi Bizottság döntése ellen fellebbezni lehet elsőfokon a SZTE Központi Kollégiumok
Tanácsa Elnökéhez, másodfokon a Rektorhoz.
15. Az itt nem szabályozott kérdésekben az SZTE hallgatói fegyelmi szabályzata az irányadó.
Szeged, 2012. szeptember 10.

