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AZ EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM 

FEGYELMI SZABÁLYZATA 

 

1. § 

Fegyelmi Tanács 

 

(1) Az EHE hallgatói fegyelmi ügyeiben való eljárásra Fegyelmi Tanácsot hoz létre. 

 

(2) Az EHE Fegyelmi Tanácsának tagjai: 

a) négy oktató, akiket az Oktatói Tanács választ meg három évre, és 

b) két hallgató, akiket a hallgatóság a Hallgatói Önkormányzat szabályzata szerint választ. 

 

(3) A Fegyelmi Tanács elnöke a Tanács által választott egyik oktató. A Fegyelmi Tanács tagja 

nem lehet a Teológus Otthon Tanácsának tagja és a rektor. 

 

(4) A Fegyelmi Tanács ülésein a jegyzőkönyvet az Oktatói Tanács jegyzője vezeti, aki 

szavazati és tanácskozási jog nélkül van jelen az üléseken. 

 

2. § 

Eljárás indítása 

 

(1) A fegyelmi eljárást a rektor rendelheti el úgy, hogy utasítást ad a Fegyelmi Tanács 

elnökének a fegyelmi eljárás megindítására. 

 

(2) Az Egyetem kötelékébe tartozó Teológus Otthon Tanácsa (TOT) által kezdeményezett 

fegyelmi eljárás lefolytatásáról külön szabályzat intézkedik. E fegyelmi vizsgálat határozatát 

megfellebbezés esetén, másodfokon, valamint a TOT szabályzata által meghatározott 

esetekben az Egyetem Fegyelmi Tanácsa tárgyalja. 

 

3. § 

Fegyelmi vétségek 

 

Fegyelmi vétséget követ el az az Egyetem Fegyelmi Tanácsa alá tartozó személy, aki  

a) kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, 

b) az Szenátus vagy a rektor törvényes rendelkezéseinek ellenszegül vagy utasításait 

nem hajtja végre, 

c) tanáraival vagy egyházi felsőbbségével szemben engedetlenséget vagy 

tiszteletlenséget tanúsít, 

d) egyházi elkötelezettségével össze nem egyeztethető magatartást tanúsít, 

 

4. § 

A fegyelmi megbízott 

 

(1) A Fegyelmi Tanács elnöke a fegyelmi eljárást úgy indítja el, hogy fegyelmi megbízottat 

jelöl ki a Fegyelmi Tanács tagjai közül. 
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(2) A Megbízott feladatkörébe tartozik a panaszlott elleni tényállás felderítése, és ezért a 

fegyelmi megbízott 

a) meghallgatja az érdekelteket, 

b) beszerzi az eljárás bizonyítékait, 

c) tanúkat, vagy szakértőket hallgathat meg, 

d) helyszíni szemlét tarthat. 

 

(3) A tanúkat egymás távollétében, a szakértőket egyenként kell meghallgatni. A tanúkat a 

valótlan vallomás törvényes következményeire figyelmeztetni kell. 

 

(4) Az eljárásról a jegyzőkönyvet az Oktatói Tanács jegyzője veszi fel, amelyet a 

kihallgatottak aláírni tartoznak. 

 

(5) A fegyelmi megbízottnak az eljárást 30 napon belül kell befejeznie és indítványát a 

Fegyelmi Tanácsnak benyújtania. 

 

5. §. 

Fegyelmi tárgyalás 

 

(1) A Fegyelmi Tanács a fegyelmi indítvány beérkezésétől számított 30 napon belül határoz, 

helye van-e az eljárás lefolytatásának. Igenlő esetben a fegyelmi tárgyalásra határnapot tűz ki. 

 

(2) A tárgyaláson Fegyelmi Megbízott előterjeszti végindítványát. 

 

(3) A fegyelmi eljárás alá vont személy meghallgatása után a Fegyelmi Tanács zárt ülésen 

hozza meg határozatát, és azt nyilvánosan kihirdeti. 

 

(4) A fegyelmi határozatot a Tanács az érintett személlyel és az Egyetemi Tanáccsal, a 

Teológus Otthont érintő esetben a Teológus Otthon Tanácsával is, írásban is közli. 

 

(5) A Fegyelmi Tanács határozata ellen a kihirdetéstől számított 15 napon belül fellebbezni 

lehet az EHE rektorához. A fellebbezés lehetőségét a fegyelmi határozatnak tartalmaznia kell. 

 

6. § 

Fegyelmi büntetések 

 

A fegyelmi eljárás alá vont személy a fegyelmi határozatban a következő fegyelmi 

büntetésekben részesíthető: 

a) megrovás 

b) kedvezmények és juttatások csökkentése 

c) kedvezmények és juttatások megvonása 

d) kizárás az Egyetem Teológus Otthonából 

e) meghatározott időre eltiltás a tanulmányok folytatásától 

f) kizárás az Egyetem kötelékéből, 

g) mellékbüntetésként az a)-f)-ben felsoroltakon kívül, eltiltás az igeszolgálattól. 
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7. § 

Záró rendelkezések 

 

(1) Fegyelmi büntetésként a szociális támogatást megvonni nem lehet. 

 

(2) Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha a fegyelmi vétségről való tudomásszerzés óta 1 

hónap, illetve a vétség elkövetése óta már 1 év eltelt. E szempontot a fegyelmi eljárást 

kezdeményező rektornak, ill. a fegyelmi eljárást lefolytató Fegyelmi Tanácsnak kell 

figyelembe vennie. 

 

(3) Nem tekinthető fegyelmi vétségnek az olyan kötelességszegés, amelyhez a Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzat fűz hátrányos következményeket. 

 

 
Jóváhagyta az Evangélikus Teológiai Akadémia kari ülése 1994. augusztus 19-én. Módosította az EHE 

Szenátusa 2009. június 19-ei ülése 
 


