KOLLÉGIUMI FEGYELMI SZABÁLYZAT

2013. február

I. Általános rendelkezések

(1) A fegyelmi szabályzat az Edutus Főiskola Stúdium téri Kollégiumában érvényes.
(2) A kollégista fegyelmi vétség miatt fegyelmi büntetésben részesíthető.

II. Fegyelmi vétség

(1) Fegyelmi vétségnek számít a Kollégiumi Szervezeti Működési Szabályzat, a Kollégiumi Házirend, a
kollégiumi bentlakási szerződés súlyos megsértése, a közösségi érdekeket sértő, főiskoláshoz méltatlan
magatartás, a szándékos rongálás és károkozás.
(2) Nem tekinthető fegyelmi vétségnek az olyan kötelességszegés, amelyhez a tanulmányi és
vizsgaszabályzat fűz hátrányos következményeket.

III. Fegyelmi jogkör

(1)A kollégiumban a fegyelmi jogkört első fokon – a Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatában
meghatározottak szerint – a Kollégiumi Bizottság, a kollégiumigazgatóval kiegészülve gyakorolja.
(2) Az első fokon hozott fegyelmi határozat ellen az a kollégiumi hallgató, aki ellen a fegyelemi eljárás
lefolytatódott, jogorvoslati és fellebbezési lehetőséggel élhet a Főiskola Szervezeti és Működési
Rendjében megfogalmazottak szerint.

IV. Fegyelmi eljárás

(1) Fegyelmi eljárást a Stúdium téri Kollégiumban a Kollégiumi Bizottság, a Hallgatói Önkormányzat, és
a kollégium igazgatója rendelhet el.
(2) Fegyelmi eljárás elrendelését, amennyiben nem a Kollégiumi Bizottság az elrendelő, írásban a
Kollégiumi Bizottságnak elnökének kell megküldeni.
(3) Az első fokú fegyelmi eljárást, a (2) bekezdésben megfogalmazott esetben, az írásos elrendelés
kézhezvételéhez számított 15 napon belül meg kell kezdeni.
(4) A Kollégiumi Bizottság által elrendelt fegyelmi eljárás lefolytatását a fegyelmi vétség
tudomásulvételétől számított 15 napon belül kell megkezdeni.
(5) Az első fokú fegyelmi eljárást, a fegyelmi vétség elkövetésének tudomásulvételétől számított 30
napon belül be kell fejezni.
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(6) Nem indítható fegyelmi eljárás akkor, ha a fegyelmi vétségről való tudomásszerzés óta 30 nap,
illetve a vétség elkövetése óta egy év már eltelt.
(7) A fegyelmi eljárás alá vont személy ellen, ugyanabban az ügyben büntetőeljárás folyik, akkor annak
jogerős befejezéséig a fegyelmi eljárást fel kell függeszteni.

V. Fegyelmi büntetés

(1) A kollégista fegyelmi határozatban a következő fegyelmi büntetésben részesíthető:

- megrovás
-meghatározott időre kizárás a kollégiumból
- végleges kizárás a kollégiumból
(2) Fegyelmi büntetésként szociális támogatást nem lehet megvonni.

Jelen szabályzatot a Szenátus 2013. február 6-i ülése megtárgyalta és módosította. A módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt szabályzatot az 7/b/2013. (febr. 6.) számú határozatával elfogadta, mely
2013. február 6-án lép hatályba.

Tatabánya, 2013. február 6.

Dr. Bartók István
rektor
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