MŐEGYETEM 1782
Határozat
a kari fegyelmi testület eljárási rendjérıl
1.

A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban BME) Hallgatók Fegyelmi és
Kártérítési Szabályzata alapján a BME Építımérnöki Kara (továbbiakban Kar) jelen Határozatot hozta.

2.

A Fegyelmi Bizottság a hallgatót az alábbi fegyelmi büntetésekben részesítheti:

3.

2.1

számonkérésen nem engedélyezett segédanyagok használata esetén:
a)
elsı alkalommal megrovás
b)
második alkalommal a tanulmányi ösztöndíj 50%-os csökkentése, illetve egyéb juttatások
(tankönyv-, jegyzet-, sport és kulturális támogatás, egyéb egyszeri ösztöndíj) megvonása
c)
harmadik alkalommal a tanulmányi ösztöndíj teljes megvonása, illetve egyéb juttatások
(tankönyv-, jegyzet-, sport és kulturális támogatás, egyéb egyszeri ösztöndíj) megvonása
d)
negyedik alkalommal féléves eltiltás a tanulmányoktól (passzív félév)
e)
ötödik alkalommal kizárás az egyetemrıl

2.2

a kollégiumi bentlakási megállapodásban illetve házirendben foglaltak megsértése esetén:
a)
megrovás
b)
a kollégiumi elhelyezés azonnali megvonása, következı féléves elhelyezéstıl való eltiltása
c)
féléves eltiltás a tanulmányoktól (passzív félév)
d)
kizárás az egyetemrıl

2.3

egyéb fegyelmi vétség elkövetése esetén:
a)
megrovás;
b)
szabályzatokban rögzített juttatások, kedvezmények csökkentése, illetıleg megvonása;
c)
meghatározott idıre eltiltás a tanulmányok folytatásától;
d)
kizárás az egyetemrıl.
A 2.1-ben foglalt büntetés az alábbi esetekben szabható ki:
-

ha a felügyelı oktató a számonkérés ideje alatt észleli, hogy a hallgató igazoltan a tantárgyi
követelmények szerint nem engedélyezett segédanyagot használ, ıt ezzel szembesíti,

-

a számonkérés után a meg nem engedett segédanyagok használatát az oktató minden kétséget
kizáróan bizonyítani tudja. A bizonyítás ez esetben a Fegyelmi Bizottság elıtt kell megtörténjen.

4.

Különösen súlyos illetve ismételt fegyelmi vétség esetén a Fegyelmi Bizottság a 2.1.-ben foglaltaktól
eltérhet, a soron következınél súlyosabb büntetést is kiszabhat.

5.

Amennyiben a Fegyelmi Bizottság döntésétıl számított 2 éven belül a hallgató nem követ el ismételt
fegyelmi vétséget, újabb fegyelmi tárgyalás esetén újra a 2.1 a)-ban megszabott büntetés szabható ki rá.

6.

A Határozatban nem szabályozott kérdésekben a BME Hallgatók Fegyelmi és Kártérítési Szabályzata
alapján kell eljárni.

7.

A Határozatot a Kari Tanács 2006. november 15-i ülése elfogadta.

8.

A Határozat 2007. február 5-tıl hatályos.
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