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Általános rendelkezések
1. §.
(1) A Debreceni Református Hittudományi Egyetemre (a továbbiakban: DRHE) felvételt
nyert és az első félévére beiratkozott valamennyi hallgató az adott tanév nyilvános tanévnyitó
szenátusi ülésén ünnepélyes fogadalom keretében kötelezi el magát arra, hogy tanulmányait a
hivatásukhoz és a DRHE szellemiségéhez méltóan folytatja, a DRHE vonatkozó szabályzatait
és rendelkezéseit magára érvényesnek ismeri el, és azokat legjobb igyekezete szerint
megtartja. A hallgatói fogadalom szövegét a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (a
továbbiakban: TVSZ) 1. számú melléklete tartalmazza. A hallgatók fogadalmukat a DRHE
Subscriptios könyvében aláírásukkal is megerősítik.
(2) Jelen fegyelmi szabályzat hatálya kiterjed a DRHE valamennyi beiratkozott magyar és
külföldi állampolgárságú hallgatójára.

A fegyelmi vétség
2. §
(1) Ha a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeit vétkesen megszegi,
fegyelmi vétséget követ el, ami miatt fegyelmi büntetésben részesíthető. E kötelezettség
körébe tartozik a hallgató fogadalmában, az intézmény szabályzataiban, különösen is a
Szervezeti és Működési Szabályzat 60. § (1)–(2) bekezdéseiben rögzített kötelességének
vétkes megszegése.
(2) Fegyelmi vétségnek minősül a hallgatónak minden olyan hallgatói jogviszonyával össze
nem egyeztethető szándékos vagy gondatlan magatartása, tevékenysége, mulasztása, amellyel
az intézményben folyó oktató-nevelő munkát, vagy az intézmény bármely más
rendeltetésszerű működését akadályozza, vagy azt súlyosan zavarja.
(3) Fegyelmi vétségnek minősül a hallgató olyan intézményen kívüli magatartása is, amely a
hallgatói jogállással összeegyeztethetetlen, a DRHE jó hírnevét súlyosan sérti vagy
veszélyezteti.
(4) Nem tekinthető fegyelmi vétségnek az olyan kötelességszegés, amelyhez a TVSz fűz
hátrányos következményeket.
(5) Nem tekinthető fegyelmi vétségnek, ha valamely hitéleti szakot végző hallgató hitelvi
kérdések miatt kerül ellentétbe a DRHE alapelveivel, s ezzel lehetetlenné teszi intézményi
hallgatói jogviszonyát. Ilyen esetekben a hallgatót a Szenátus előtt történő meghallgatás után,
rendkívüli alkalmassági minősítés keretében, szenátusi határozattal, fegyelmi eljárás
lefolytatása nélkül törölni kell a hallgatók sorából.
(6) A hallgató nem vonható ismételten felelősségre olyan fegyelmi vétségért, amelyet korábbi
fegyelmi eljárás útján már jogerősen elbíráltak.
(7) A hitéleti képzésből való kizárást kimondó határozatot közzé kell tenni a MRE hivatalos
lapjában.
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(8) Abban az esetben, ha a hallgató magatartása fegyelmi vétségnek ugyan nem minősül, de
az a DRHE jó hírnevét sérti, illetve a későbbiekben sértheti vagy a DRHE-n folyó munkát
zavarja, illetve a későbbiekben zavarhatja, a rektornak joga és kötelessége a hallgatót intésben
részesíteni. A DRHE Egyetemi Kollégiumban történt hasonló esetekben a kollégium vezetői
is élhetnek az intés eszközével. Az intést nem szükséges nyilvánosságra hozni. Amennyiben
azonban az intésben részesített hallgató ellen az intést követő tizenkét hónapon belül fegyelmi
eljárás indul, az intésről és annak okáról az intést adó személynek a Fegyelmi Bizottságot
értesítenie kell.

Elévülési idő
3. §
(1) A hallgató ellen nem indítható fegyelmi eljárás akkor, ha a DRHE-nak a fegyelmi
vétségről való tudomásszerzése óta egy hónap, illetve a vétség elkövetése óta öt hónap már
eltelt.
(2) Ha a hallgató ellen büntetőeljárás indult, az (1) bekezdésben rögzített határidőket a
büntetőeljárás jogerős befejezésétől kell számítani.
(3) Fegyelmi vétség miatt a hallgató ellen foganatosított fegyelmi eljárási cselekmény
(fegyelmi eljárás elrendelése, idézés, meghallgatás stb.) az elévülést megszakítja. A
megszakítás napjával az elévülési idő újból elkezdődik.

Fegyelmi büntetések és intézkedések
4. §
(1) A hallgató az alábbi fegyelmi büntetésekben részesíthető:
a) megrovás,
b) szigorú megrovás,
c) a Térítési és Juttatási Szabályzatban meghatározott juttatások vagy
kedvezmények részben vagy egészben, legfeljebb hat hónap időtartamra szóló
megvonása,
d) alacsonyabb komfortú szobába való átköltöztetés, a DRHE Egyetemi
Kollégiumból való meghatározott időre történő kizárás,
e) a DRHE Egyetemi Kollégiumból való végleges kizárás,
f) meghatározott időre, de legfeljebb két évre szóló eltiltás a tanulmányok
folytatásától,
g) az intézményből való kizárás.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott büntetés 12 hónapon belül ugyanannál a
hallgatónál csak egyszer alkalmazható. Újabb fegyelmi vétsége esetén a c)–h) pontokban
felsorolt büntetések egyikét kell alkalmazni. Az a) és b) pontban meghatározott büntetés
ugyanakkor a c)–f) pontbeli büntetéssel együtt is alkalmazható.
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(3) A fegyelmi határozatban kell megállapítani az (1) bekezdés c)–e) pontjában foglalt
fegyelmi büntetés időtartamát, valamint a kedvezmény, illetőleg a juttatás csökkentésének
mértékét. Juttatások illetve kedvezmények legfeljebb hat hónapon keresztül vonhatók meg. A
DRHE Egyetemi Kollégiumból meghatározott időre legfeljebb egy teljes félévre zárható ki a
hallgató. Fegyelmi büntetésként szociális támogatást megvonni nem szabad.
(4) Az (1) bekezdés e)–f) pontokban rögzített büntetés a DRHE Egyetemi Kollégiumban lakó
hallgató esetében akkor alkalmazható, ha a fegyelmi vétséget a hallgató a kollégiumban, vagy
a kollégium házirendjének a megszegésével azon kívül követte el.
(5) Az (1) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott büntetéseket első fokon a Fegyelmi
Bizottság hozza saját jogkörében. A döntés ellen a Szenátushoz lehet fellebbezni a döntés
kézhezvételétől számított 8 napon belül. A Szenátus az ügyben a legközelebbi ülésén dönt. A
döntés ellen további fellebbezésnek helye nincs.
(6) Az (1) bekezdés f)–h) pontjaiban meghatározott büntetéseket első fokon a Fegyelmi
Bizottság előterjesztése alapján a Szenátus szabhatja ki. Döntéshozatalkor a titkos szavazás
kötelező. A döntés ellen a fenntartóhoz lehet fellebbezni a döntés kézhezvételétől számított 8
napon belül. A fenntartó döntése ellen további fellebbezésnek helye nincs.
(7) A fegyelmi büntetés célja a testvéri feddés, nevelés és a további fegyelmi vétségek
megelőzése. A fegyelmi büntetést úgy kell kiszabni, hogy igazodjon a cselekmény súlyához, a
hallgató vétkességének fokához, mindenkor figyelembe véve az enyhítő és súlyosbító
körülményeket.
(8) A fegyelmi büntetés tényét a hallgató törzslapjára rá kell vezetni. A fegyelmi eljárás
eredményét és a jogerős fegyelmi határozatot a DRHE hallgatói előtt nyilvánosságra kell
hozni.

A fegyelmi eljárás
5. §
(1) A fegyelmi jogkört a 4. §-ban foglaltak szerint a Fegyelmi Bizottság, a Szenátus és a
fenntartó gyakorolja, s ugyanitt történik intézkedés a fellebbezésre vonatkozóan is.
(2) Nem vehet részt a fegyelmi eljárásban és a fegyelmi jogkör gyakorlásában az, akitől az
ügy elfogulatlan megítélése nem várható.
(3) Fegyelmi ügyekben első fokon a Fegyelmi Bizottság jár el. A Fegyelmi Bizottság a
Szenátus állandó bizottságaként, jelen fegyelmi szabályzat alapján működik, összetételét és
megválasztásának módját a DRHE Szervezeti és Működési Szabályzatának 22 §. (2)
bekezdése és a (7) bekezdés b) pontja szabályozzák.
(4) A Fegyelmi Bizottság saját oktató tagjai közül jegyzőt választ. A jegyző megbízatása a
bizottság mandátumának lejártáig vagy a jegyző bizottsági tagságának megszűnéséig szól.
(5) Fegyelmi eljárást csak írásos bejelentésre vagy hivatalos tudomásszerzés alapján lehet
indítani. A fegyelmi eljárást a rektor írásban kezdeményezi a Fegyelmi Bizottság elnökénél.
(6) Az elnök a Fegyelmi Bizottságot írásban hívja össze. A fegyelmi eljárás ezzel kezdetét
veszi. A fegyelmi eljárás megindításáról az elnök az érintett hallgatót is írásban értesíti.

5

(7) A fegyelmi eljárást az elkövetésről való tudomásszerzéstől számított három hónapon belül
kell elrendelni, s a Fegyelmi Bizottságnak 30 napon belül érdemi határozatot kell hozni.
(8) A tárgyalásra az eljárás alá vont hallgatót, valamint a tanúkat és a szakértőket írásban kell
megidézni. Az értesítésben meg kell jelölni a fegyelmi eljárás alá vont személy nevét, a
fegyelmi tárgyalás helyét és idejét, valamint azt is, hogy a címzettet milyen minőségben
idézik.
(9) A fegyelmi eljárás alá vont hallgatót az idézésben figyelmeztetni kell arra, hogy jogában
áll védekezést írásban benyújtani, a hallgatók, vagy az oktatók sorából magának védőt
felkérni, valamint fel kell hívni a figyelmét arra, hogy távolmaradása a tárgyalás megtartását
és a határozathozatalt nem akadályozza.
(10) A hallgatónak jogában áll kérni, hogy a DRHE az egész fegyelmi eljárást tárgyalás
nélkül folytassa le az ő részletes írásbeli beismerő tényelőterjesztése alapján. Ha ezt a
Fegyelmi Bizottság elégségesnek tartja, eltekinthet a részletes kivizsgálástól.
(11) Az eljárás alá vont személy és védője a Fegyelmi Bizottság egyes tagjai ellen kellő indok
esetén elfogultságot jelenthet be, betekinthet az eljárási iratokba, indítványokat terjeszthet elő,
és a tanúkhoz, szakértőkhöz kérdéseket intézhet.
(12) A fegyelmi tárgyalást a Fegyelmi Bizottság elnöke vezeti. Ügyel a szabályzat
rendelkezéseinek a megtartására, a tárgyalás rendjének megóvására, gondoskodik arról, hogy
a Fegyelmi Bizottság létszáma minden esetben teljes legyen, valamint arról, hogy az
eljárásban részt vevő személyek jogaikat gyakorolhassák.
(13) Ha a fegyelmi eljárás alá vont hallgató vagy védője szabályszerű idézés ellenére nem
jelent meg, s magát előzetesen, elfogadható indokkal nem mentette ki, a fegyelmi tárgyalás
távollétében is megtartható.
(14) A fegyelmi tárgyalás nyilvános, azonban közérdekből, vagy az eljárás alá vont hallgató
érdekében a Fegyelmi Bizottság a hallgatóságot a tárgyalásról, vagy annak egy részéről
kizárhatja.
(15) A Fegyelmi Bizottság elnöke a megjelentek számbavétele után – ha a tárgyalás
megtartásának nincsen akadálya – felhívja a tanúkat a helyiség elhagyására. Ezután az elnök
ismerteti a fegyelmi tárgyalás alapjául szolgáló adatokat. Ezt követően a bizottság
meghallgatja az eljárás alá vont hallgatót.
(16) Az eljárás alá vont hallgató meghallgatása alatt az ugyanazon fegyelmi eljárás alá vont,
még ki nem hallgatott más hallgatók, valamint a tanúk nem lehetnek jelen.
(17) A meghallgatás sorrendjéről és a szembesítésekről az adott helyzetben a Fegyelmi
Bizottság együttesen dönt.
(18) A fegyelmi tárgyalásról a Fegyelmi Bizottság jegyzője jegyzőkönyvet köteles készíteni.
A jegyzőkönyvet a Fegyelmi Bizottság elnöke, jegyzője és valamennyi tagja írják alá. A
jegyzőkönyvet a fegyelmi tárgyalást követő öt napon belül el kell készíteni.
(19) A jegyzőkönyvbe foglaltakat a meghallgatott személyekkel ismertetni kell és ennek
megtörténte után a jegyzőkönyv megfelelő részét velük alá kell íratni. A meghallgatott
személy a jegyzőkönyv kiegészítését vagy helyesbítését kérheti. Az aláírás esetleges
megtagadását és ennek okát a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Az aláírás elmaradása nem
késleltetheti az érdemi határozathozatalt.
(20) A jegyzőkönyvet a fegyelmi ügy irataihoz kell csatolni.
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(21) A Fegyelmi Bizottság tagjai 2/3-ának előzetes, igenlő szavazata esetében a tárgyalásról a
jegyző munkájának megkönnyítése céljából hangfelvétel készíthető. Ha a jegyzőkönyv a
tárgyalásról hangfelvétel alapján készült, az érdekeltek a hangfelvételt három napon belül
visszahallgathatják. A hangfelvételt a jegyző a jegyzőkönyv hitelesítése után köteles
megsemmisíteni.
(22) A fegyelmi tárgyalás tényei vagy a hallgató beismerő írásbeli vallomása alapján a
Fegyelmi Bizottság zárt ülésen fegyelmi határozatot hoz. Ennek keretében külön, de egyazon
szavazólapon szavaz a következő két kérdésről:
a) Bizonyítást nyert-e, hogy a fegyelmi eljárás alá vont hallgató a fegyelmi eljárás
alapjául szolgáló vétséget elkövette?
b) Fegyelmi vétség-e az elkövetett vétség?
A szavazólap mintáját jelen szabályzat melléklete tartalmazza.
(23) A szavazás minden esetben titkosan történik; szavazni csak igennel vagy nemmel lehet.
Amennyiben a Fegyelmi Bizottság többsége mindkét kérdésre igennel felel, akkor a Fegyelmi
Bizottság az elnök előterjesztése alapján dönt a fegyelmi büntetés mértékéről.
(24) A fegyelmi határozat fegyelmi büntetést kiszabó, fegyelmi eljárást megszüntető határozat
lehet.
(25) Büntetést kiszabó határozatot kell hozni, ha a Fegyelmi Bizottság megállapítja, hogy az
eljárás alá vont hallgató fegyelmi vétséget követett el, és ezért vele szemben büntetés
kiszabását látja szükségesnek.
(26) A büntetést kiszabó határozatnak tartalmaznia kell:
a) a fegyelmi felelősségre vont hallgató nevét, egyéb személyi adatait, szakját,
tagozatát, évfolyamát,
b) a megállapított tényállást,
c) a bizonyítékok megjelölését és rövid értékelését,
d) annak kifejtését, hogy az elkövetett cselekmény milyen fegyelmi vétséget valósít
meg és annak elkövetésében a hallgató milyen mértékben vétkes,
e) az alkalmazott fegyelmi büntetést,
f) a büntetés kiszabásánál figyelembe vett körülményeket,
g) a hivatkozást azokra a rendelkezésekre, amelyek a fegyelmi büntetés alapjául
szolgáltak,
h) utalást a fellebbezés lehetőségére és annak nyolc napos határidejére. Nem kell
utalnia fellebbezés lehetőségére, ha a jogosultak a fellebbezés jogáról már a
fegyelmi határozat meghozatalát megelőzően a Fegyelmi Bizottság előtt
lemondtak.
(27) A Fegyelmi Bizottság fegyelmi eljárást megszüntető határozatot hoz, ha
a) az elkövetett cselekmény nem fegyelmi vétség, vagy azt nem az eljárás alá vont
hallgató követte el,
b) a fegyelmi vétség elkövetése nem bizonyítható,
c) nem állapítható meg a hallgató vétsége.
(28) A megszüntető határozatnak tartalmaznia kell:
a) a fegyelmi eljárás alól felmentett hallgató nevét, egyéb személyi adatait, szakját,
tagozatát, évfolyamát,
b) a megszüntetés okát a (25) pontban meghatározott esetek szerint,
c) a megszüntetés indoklásául figyelembe vett körülményeket és bizonyítékokat.
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(29) A fegyelmi határozatot a jegyző írásban rögzíti, azt a Fegyelmi Bizottság valamennyi
tagja aláírásával hitelesíti.
(30) A zárt ülésen meghozott fegyelmi határozatot a Fegyelmi Bizottság elnöke hirdeti ki. A
kihirdetésnek a kiszabott ítélet első fokú érvényességének a hiánya esetén is minden esetben
meg kell történnie, s annak kizárólag az írásban rögzített és hitelesített fegyelmi határozat
felolvasásából szabad állnia.
(31) Amennyiben a Fegyelmi Bizottság első fokon érvényes fegyelmi határozatot hozott,
akkor a fegyelmi határozatot a Fegyelmi Bizottság elnöke minden esetben írásban is megküldi
az eljárás alá vont hallgató(k)nak és a védő(k)nek.
(32) Amennyiben a Fegyelmi Bizottság ítéletéhez a 4. §. (6) bekezdése szerint a Szenátus
megerősítése szükséges, akkor a Fegyelmi Bizottság elnöke a fegyelmi határozatot nyolc
napon belül továbbítja a rektornak.
(33) Az érvényes fegyelmi határozat ellen fellebbezést csak az érintett hallgató vagy védője
nyújthat be a 4. § (5)–(6) bekezdései szerint.
(34) Amennyiben a hallgató a fellebbezés jogával élni kíván, úgy a Fegyelmi Bizottság elnöke
a fegyelmi határozatot a fellebbezés kézhez vételétől számított nyolc napon belül továbbítja a
Szenátus felé.
(35) Fegyelmi határozatot csak jogerőre emelkedése után lehet végrehajtani. A jogerős
határozat megszületéséig a hallgatót semmiféle büntetéssel korábban megszerzett hallgatói
jogai és kötelességei gyakorlásában akadályozni nem szabad.
(36) A jogerőre emelkedett határozatra dátumozással záradékul rá kell vezetni, hogy a
határozat jogerős.
(37) Az első fokú határozat azon a napon emelkedik jogerőre, amelyen
a) a fellebbezésre jogosultak úgy nyilatkoztak, hogy nem kívánnak fellebbezni,
illetve a fellebbezést visszavonják,
b) a fellebbezési határidő fellebbezési bejelentés nélkül telt el,
c) a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlója az első fokú határozatot helybenhagyta,
illetőleg a fellebbezést elutasította.
(38) A másodfokú határozat a kihirdetés napján emelkedik jogerőre. Mind az első fokú, mind
a másodfokú jogerős határozatot nyilvántartásba kell venni, s a határozat egy másolatát a
hallgató személyi iratgyűjtőjében kell őrizni.

Mentesülés és mentesítés
6. §.
(1) A hallgató, illetőleg a volt hallgató a fegyelmi büntetéshez fűződő hátrányos
következmények alól – kérelem és erre vonatkozó határozat nélkül – mentesül:
a) a 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja esetében a jogerős határozat kihirdetéstől
számított tizenkét hónap elteltével,
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b) a 4. § (1) bekezdés c)–e) pontja esetében a kiszabott büntetés lejártával,
c) a 4. § (1) bekezdés g) pontja esetében az eltiltás lejártával,
d) a 4. § (1) bekezdés f) és h) pontja esetében pedig két év elteltével a jogerős
határozat kihirdetését követően.
(2) Mentesülés esetén a fegyelmi határozat érvényét a nyilvántartásból törölni kell. A törlés
úgy történik, hogy az iratgyűjtőben elhelyezett határozatra az (1) bekezdés szerint a Rektori
Hivatal rájegyzi a megszűnés tényét.

Záradék:
(1) Jelen szabályzatot a DRHE Kari Tanácsa 1998. november 11-ei ülésén megtárgyalta, és az
54/1998-1999. sz. határozatával elfogadta.
(2) Jelen szabályzat
1. számú módosítását 2012. február 21-én, a 97/2011-12. sz. határozatával,
2. számú módosítását 2012. november 13-án, a 34/2012-13. sz. határozatával hagyta
jóvá a Szenátus.
Debrecen, 2012. november 13.

Dr. Fekete Károly
rektor
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Melléklet: Szavazólap a fegyelmi vétség megállapításához

Igen
Bizonyítást nyert-e, hogy a fegyelmi eljárás alá vont
hallgató a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló vétséget
elkövette?

Fegyelmi vétség-e az elkövetett vétség?
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Nem

