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Etikai és Fegyelmi  

KARI BIZOTTSÁGI BESZÁMOLÓ (ÁOK) 

Beszámolási időszak: 2021.január 1.-- 2022. január 10.  

  

Bizottsági ülések száma: 3 

Bizottsági ülések időpontjai: 2021. 06.29; 2021.10.04; 2022.01.10. 

Főbb érintett témakörök: 

(napirend alapján, vagy 

 az ügyek típusa szerint) 

 

 Digitális írásbeli vizsga szabályainak megsértése (1 eset) 

 Zaklatás (1 eset) 

 Testnevelés alóli felmentés orvosi igazolásainak hamisítása (6 eset) 

 

 

Bizottságban bekövetkező 

jelentős változások: 

(tagok, feladatkör, szervezeti, 

strukturális stb.) 

 

Tripolszky Bálint (HÖK) bizottsági taggá választása a távozó HÖK-ös Posta 

András helyett 

2021. szeptember 15--2022. július 18-ig terjedő időszakra 

 

Bizottság döntései: 

(melléklet csatolásával is 

teljesíthető) 

 

a beszámolási időszakban (az 

aktuális évet megelőző év) 

tárgyalt ügyek száma: 

-ügytípusonként, differenciáltan 

-a Bizottság döntéseivel 

szemben benyújtott jogorvoslati 

kérelmek száma, 

ügytípusonként, differenciáltan 

-a bizottság működése során 

kiemelt fontosságúnak ítélt, a 

szabályalkalmazási gyakorlat 

szempontjából lényeges 

körülmények  

 

 Felmentés (fegyelmi eljárás megszüntetése) : 1 esetben 

 Írásbeli figyelmeztetés: 2 esetben 

 Megrovás: 2 esetben 

 Szigorú megrovás: 3 esetben 

 

 

 8 tárgyalt ügy 

 

 

 

 Digitális írásbeli vizsga szabályainak megsértése (1 eset) 

 Zaklatás (1 eset) 

 Testnevelés alóli felmentés orvosi igazolásainak hamisítása (6 eset) 

 

 Egyetlen esetben sem volt jogorvoslati kérelem 

 

 

 

 

 

 

--- 

Döntések alapján készült 

határozatok száma: 

(melléklet csatolásával is 

teljesíthető) 

 

számszerűsítve, téma szerinti 

bontásban 

 

 8 Határozat 

 

 

 Digitális írásbeli vizsga szabályainak megsértése (1 határozat) 

 Zaklatás (1 határozat) 

 Testnevelés alóli felmentés orvosi igazolásainak hamisítása (6 

határozat) 
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Rendkívüli esemény az adott 

időszakban: 

(amennyiben volt ilyen) 

pl.pandémia, vagy  egyéb más  

nem várt esemény 

 

 Nem volt 

 

Alkalmazott indikátorok: 

(értékelés, elemzés, mérés, 

feladatkörök folyamatok 

monitorozása, a szabályozási 

struktúra időszakonkénti 

felülvizsgálata, és további 

egyszerűsítése, kockázatkezelés 

stb.) 

 

---- 

Teljesítménymutatók 

eredményei: 

(hatékonyság, eredményesség, 

folyamatok egyszerűsítése, 

összehangolása és ezek 

megvalósulására való törekvés, 

agilisabb működés, gyorsabb 

döntéshozatal a bizottság 

működése során,) 

 

---- 

 

A bizottság fejlesztési javaslatai: 

(minőségi, folyamatszemléletű 

megközelítés, adminisztrációs 

terhet csökkentő törekvések - 

hatékonyság, eredményesség, 

kommunikációs csatornák 

javítása stb.) 
 

Javasoljuk az Egészségvizsgáló keretében kiadott, testnevelés alóli 

felmentést tanúsító orvosi igazolások központi nyilvántartását és kezelését  

az ezzel való hallgatói visszaélések megakadályozása érdekében 

 

Következő Bizottsági időszak 

terve: 

 

 

Az etikai-fegyelmi ügyek tárgyalása dékáni indítvány alapján történik 

Kelt: 2022. 03. 08. 

   ÁOK Etikai és Fegyelmi Bizottság elnöke   

 

 




