A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMMEZŐGAZDASÁGI KAR
HALLGATÓI FEGYELMI TESTÜLETÉNEK ÜGYRENDJE
- Módosításokkal egységes szerkezetben A Kar a hallgatókkal szembeni fegyelmi eljárások lefolytatása érdekében Hallgatói Fegyelmi
Testületet hoz létre és működtet. A Hallgatói Fegyelmi Testület hatáskörébe tartozik minden a
hallgatókkal szembeni fegyelmi eljárás.
A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar (továbbiakban: MGK) Hallgatói Fegyelmi
Testületének (továbbiakban: HFT) működési rendjét az SZTE Szervezeti és Működési
Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ), valamint a Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat
(továbbiakban: HFKSZ) alapján az alábbiak szerint határozza meg:
1. §
A testület alapvető feladatai
(1) A testület feladatai:
a) érvényesíti és alkalmazza az SZTE SZMSZ és HFKSZ elveit,
b) kijelöli a Fegyelmi Bizottság tagjait (fegyelmi ügyben kettő fő oktatóból és kettő fő
hallgatóból álló, négytagú Fegyelmi Bizottság jár el. A Fegyelmi Bizottság oktató tagjait a
Hallgatói Fegyelmi Testület elnöke, hallgató tagjait az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
jelöli ki a Hallgatói Fegyelmi Testület tagjai közül. A Fegyelmi Bizottság elnökét a
Hallgatói Fegyelmi Testület elnöke jelöli ki a Fegyelmi Bizottság tagjai közül).
c) lefolytatja a hallgatókkal szembeni fegyelmi eljárásokat (ideértve a kollégiumi fegyelmi
eljárásokat is),
d) dönt a fegyelmi büntetés formájáról,
e) elmarasztaló vagy megszüntető határozatot hoz.
2. §
A testület tagjainak választása, mandátuma, időtartama1
(1) A testület tagjainak száma 7 fő.
(2) Tagjai az MGK oktatói (intézetenként 1-1 fő), hallgatói (2 fő), valamint a testület elnöke
és elnökhelyettese.
(3) Elnöke a mindenkori oktatási és közkapcsolati dékánhelyettes.
(4) Elnökhelyettese a mindenkori dékáni hivatalvezető.
(5) A testület tagjait dékáni előterjesztés alapján az MGK Kari Tanácsa szavazza meg nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel.
(6) A testületet az MGK Kari Tanácsa előtt az elnök képviseli.
(7) A testületet a Kari Tanács saját megbízatásának időtartamára alakítja meg.
3. §
A testület tagjainak jogállása
(1) A testület tagjainak joguk és kötelességük, hogy részt vegyenek a testület ülésein,
közreműködjenek a testület eredményes munkájában.
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4. §
A testület összehívása
(1) Fegyelmi eljárást az Egyetem rektora vagy a Kar dékánja rendelhet el.
(2) A testületet az Egyetem rektora vagy a Kar dékánjának javaslatára az elnök hívja össze.
(3) A testület ülésének meghívóját és a napirendi pontokat a testület tagjaihoz az ülés előtt
legalább három nappal kell eljuttatni elektronikus formában.
(4) A testület tagjainak akadályoztatásuk esetén az elnököt előzetesen tájékoztatni kell.
Tartós akadályoztatás esetén a delegáló egység új tagot jelölhet ki.
(5) A testület állandó meghívott tagja az MGK dékánja.
(6) A testület ülésén tanácskozási joggal részt vesz a dékán, és akiket a bizottság elnöke
meghív.
(7) A testület aktuális problémák esetén ülésezik.
5. §
A testület működése
(1) A testület akkor határozatképes, ha a tagoknak legalább 50%-a + 1 fő a szavazatával
jelen van. Elektronikus szavazás esetén 50% + 1 fő szavazata szükséges.
(2) A testület ülését az elnök vezeti.
(3) Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az
elnök szavazata dönt.
(4) A testület üléséről emlékeztető és szó szerinti jegyzőkönyv (hangfelvétel), valamint
jelenléti ív készül.
(5) A testület döntéseit határozati formában hozza.
(6) A testület üléseiről, javaslatairól és döntéseiről beszámol az MGK Kari Tanácsának.
(7) A testület tagjai testülete feladataikért díjazásban nem részesülnek.
6. §
Fegyelmi Bizottság - fegyelmi tárgyalás
(1) A fegyelmi tárgyalást a Fegyelmi Bizottság elnöke vezeti. Ügyel a HFKSZ
rendelkezéseinek megtartására, a tárgyalás rendjének megóvására és gondoskodik arról,
hogy az eljárásban részt vevő személyek jogaikat gyakorolhassák.
(2) A fegyelmi tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a Fegyelmi
Bizottság elnöke, a jegyzőkönyvvezető és a bizottság egy hallgató tagja írja alá.
(3) A Fegyelmi Bizottság a határozatát a bizonyítási eljárás lefolytatása után, zárt ülésen,
többségi nyílt szavazással hozza meg akként, hogy szavazategyenlőség esetén a
Fegyelmi Bizottság elnökének szavazata dönt. A zárt ülésen csak a Fegyelmi Bizottság
elnöke és tagjai, valamint a jegyzőkönyvvezető lehetnek jelen.
(4) A Fegyelmi Bizottság a határozatot kizárólag a fegyelmi tárgyaláson közvetlenül
megvizsgált bizonyítékokra alapozhatja. Kétséget kizáróan nem bizonyított tényt a
fegyelmi eljárás alá vont hallgató terhére értékelni nem lehet.
(5) Büntetést kiszabó határozatot kell hozni, ha a Fegyelmi Bizottság megállapítja, hogy az
eljárás alá vont hallgató fegyelmi vétséget követett el, és ezért vele szemben fegyelmi
büntetés kiszabását látja szükségesnek.
(6) Az eljáró Fegyelmi Bizottság elnöke a zárt ülésen meghozott fegyelmi határozatot
kihirdeti. A kihirdetés során fel kell olvasni a határozat – zárt ülésen írásba foglalt –
rendelkező részét és ismertetni kell a határozat indoklásának lényegét.
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(7) A határozat kihirdetése után a Fegyelmi Bizottság elnöke felhívja a jogosultak figyelmét
a jogorvoslat lehetőségére.
7. §
A Fegyelmi Bizottság döntése elleni fellebbezés
(1) Az elsőfokú határozat ellen a fegyelmi eljárás alá vont hallgató jogorvoslattal élhet. A
kérelemnek a határozatban foglalt rendelkezések végrehajtására halasztó hatálya van.
(2) A kérelem benyújtására és elbírálására a Hallgatói jogorvoslati kérelmek benyújtásának és
elbírálásának rendjéről szóló szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) Másodfokon a fegyelmi jogkört a Hallgatói Ügyek Jogorvoslati Kollégiuma gyakorolja.
Záró rendelkezések
A szabályzatban nem részletezett kérdések tekintetében az egyetem SZMSZ-e és HFKSZ-e az
irányadó. A Hallgatói Fegyelmi Testület ügyrendje a Kari Tanács jóváhagyásával, a Kari
Tanács döntésének napján lép hatályba.
Hódmezővásárhely, 2013. augusztus 30.
Záradék
Jelen ügyrendet a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karának Tanácsa a 2013.
augusztus 30-ai ülésén a 43/2012-2013. sz. Kari Tanácsi Határozatával fogadta el, míg az
Ügyrend módosítását a Kari Tanács 2017. november 6-ai ülésén meghozott 15/2017-2018. sz.
Kari Tanácsi határozattal fogadta el. Az ügyrend a Kari Tanács által történt elfogadása napján
lép hatályba.
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