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rektor       Tárgy: Bizottsági beszámoló 

 

 

Tisztelt Rektor Úr! 

 

 

Alulírott, Dr. Linninger Mercedes, mint a Fogorvostudományi Kar Etikai és Fegyelmi 

Bizottságának elnöke az alábbiakban számolok be bizottságunk 2019. évi munkájáról. 

 

Elöljáróban szeretném tájékoztatni, hogy a bizottság vezetését 2019. decemberében vettem át a 

nyugállományba vonult Dr. Tölgyesi Ferenc egyetemi docenstől, így az említésre kerülő ügyek 

tárgyalása még az ő vezetésével történt. 

 

Bizottságunk 2019-ben két ügyet tárgyalt. 

 

 

1. ügy 

 

 

2019. január 15-én Dr. Bartha Károly egyetemi docens, dékánhelyettes, a kari Tanulmányi és 

Vizsgabizottság elnöki minőségében panaszt nyújtott be Dékán Úrnak egy II. évfolyamos angol 

nyelven tanuló hallgató ellen, aki dékáni méltányossági kérelméhez feltehetően hamis orvosi 

igazolást csatolt, így kívánt pozitív joghatást elérni. 

Bizottságunk az ügyet tanúk meghallgatásával kivizsgálta, és egyértelműen bizonyításra került 

a vád. 

A bizottság határozatában kimondta a hallgató egyetemünkről való kizárását, és rendőrségi 

feljelentést eszközölt közokirat-hamisítás gyanúja miatt. A VIII. kerületi Rendőrkapitányság 

megalapozottnak találva a gyanút büntetőeljárást kezdeményezett. 

A hallgató a március 1-én kelt határozat ellen fellebbezést nyújtott be Dékán Úrnak címezve 

makulátlan előéletére való hivatkozással. 

 

 

 

2. ügy 

 

 

2019. június 1-én Dr. Tóth Zsuzsanna egyetemi docens, a Konzerváló fogászati Klinika 

Igazgatói minőségében panaszt nyújtott be egy II. évfolyamos angol nyelven tanuló hallgató 

ellen, aki a klinika oktatójával szemben hallgatóhoz nem méltó agresszív magatartást tanúsított.  

Bizottságunk az ügyet 2019. július 3-án tanúk meghallgatásával tárgyalta. Az ülésen a hallgató 

beismerte az ellene felhozott vádat, és meggyőződéssel megbánta cselekedetét. 

A bizottság határozatában a hallgatót szigorú megrovásban részesítette.  
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A határozat ellen fellebbezés nem történt. 

 

Tisztelettel kérem beszámolóm elfogadását! 

 

Üdvözlettel: 

 

2020. április 22.      Dr. Linninger Mercedes 

         elnök 

        FOK Fegyelmi és Etikai Bizottság 


