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ETIKAI ALAPELVEK 

A Főiskola munkája az egyszerű elveken nyugvó etikai elvek és szabályok közös értelmezésén és 

betartásán nyugszik: 

• Nil nocere! Ne árts! : Ne árts magadnak, társaidnak, a környezetednek! 

• Mindenki szabadsága addig ér, ahol a másiké kezdődik. 

• Egyén és közösség harmóniája. 

• Kooperatív, kreatív, felelős attitűd. 

• Korrekt kommunikációs szabályok betartása. 

A Főiskola hierarchikus intézmény, a vezetők, tisztségviselők, munkatársak, hallgatók más-más 

kötelezettségekkel és más-más jogokkal vesznek részt a közös munkában. Ennek formalizált szabályait 

a Főiskola Szervezeti és Működési Rendje részletesen tartalmazza. 

A Főiskola vezetői, pedagógusai és hallgatói által továbbadott hagyományok és értékek a formális 

szabályokkal együttesen biztosítják az etikai normák érvényesülését a működés minden területén. 

A Főiskola elkötelezett az etikus magatartás minden helyzetben történő érvényesülése, érvényesítése 

mellett. A Főiskola minden polgára elsősorban tetteivel, kommunikációjával, természetes módon 

gyakorolja és közvetíti az etikus magatartást. 

A Főiskola működése során tapasztalt etikai sérelmet bárki bejelentheti. Egyszerűbb esetekben az 

érintettek körében, legalább hatszemközt folytatott megbeszélés, szükség esetén a megfelelő közösségi 

szinten, Fórumon történő esetmegbeszélés szükséges. 

Az etikai normák súlyos sérelme, az organikus megoldások kudarca, súlyos következmények esetén 

indokolt az intézmény ilyen célra kijelölt szervezeti egységeinek aktivizálása. Bármely érintett 

kezdeményezheti a sérelem kivizsgálását a Főiskola Esélyegyenlőségi és Etikai Bizottságánál. A 

Bizottság összetételét és működését az SZMR 9.1.3. pontja szabályozza. 

A bejelentést írásban a Koordinációs Rektorhelyettesnek címezve kell benyújtani a Főiskola 

Titkárságán. A Bizottság által megvizsgált ügyekről a Bizottság ajánlása alapján a Rektor dönt, aki a 

bizottsági ajánlástól eltérő döntését köteles írásban indokolni.  

Súlyos vétség esetén a Rektor határozatban részben vagy egészben azonnal eltilthatja az eljárás alá vont 

személyt az intézmény látogatásától a bizottsági vizsgálat lezárulásáig. 

Minden eljárásban érvényesíteni kell a Főiskola kommunikációs szabályait, az összes érintett, időben 

történő bevonásával dokumentáltan folytatott visszaigazolt kommunikáció elvét.  

 


