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ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARI BIZOTTSÁGI BESZÁMOLÓ 

Beszámolási időszak: (pl. 2021. éves; 2021/22. 1. félév., stb.)  

Bizottsági ülések száma: Négy alaklommal. E mellett számos alkalommal hozott döntést a bizottság 

email szavazás útján. 

Bizottsági ülések időpontjai: 2021.02. 08. 2021. 02.15, 2021. 08.25. és 2021, 09. 15. 

Főbb érintett témakörök: A magyar ÁOK esetében: 

méltányossági kérelmek elbírálása, saját kérésre törlés, elbocsátás 

visszavonása, aktív félév utólagos passziválása, a tanulmányok megkezdése 

előtti szüneteltetés illetőleg további szüneteltetés, 2 passzív félév utáni 

további szüneteltetés, vizsgaidőszakon kívüli vizsgák engedélyezése, 

önköltségi díj mérséklése, önköltséges képzésről államilag támogatott 

képzésre történő átsorolás engedélyezése, kivételes tanulmányi rend 

engedélyezése, részismereti képzés engedélyezése, vendéghallgatói 

jogviszony engedélyezése, átvételi kérelmek engedélyezése, jogorvoslati 

kérelmek elbírálása 

 

A német nyelvű képzés esetében:  

Egymásra épülő, több féléves tantárgy előfeltétel nélküli felvétele 

Előfeltétel nélküli tantárgyfelvétel méltányosságból  

Vizsgaidőszakon kívüli vizsgalehetőség méltányosságból 

 

Az angol nyelvű képzésben: 

Méltányossági kérelmek elbírálása 

Tantárgygörgetési kérelmek elbírálása 

Vizsgaidőszakon kívüli kérelmek elbírálása 

Elbocsátások 

Passziválás 

 

Bizottságban bekövetkező 

jelentős változások: 

(tagok, feladatkör, szervezeti, 

stb.) 

 

Nem történt személyi változás a bizottságban. Ennek személyi összetétele 

továbbra is a következő: 

Elnök. dr. Buzás Edit egyetemi tanát 

Tagjai:  

dr. Fülöp András Kristóf egyetemi docens 

dr. Herényi Levente egyetemi docens 

Dr. Kiss András egyetemi tanár 

Stubnya János Domokos  

Völcsei Norbert 

Winklerné Papp Anni 

 

 

Bizottság döntései: 

 

 

 

Magyar ÁOK esetében: 
 Méltányossági kérelmek száma összesen 18, az alábbi ügytípusok 
szerinti megoszlásban:  
- 2. tárgyból 4. vizsgára: 1 fő kapott engedélyt. 

-     4. tárgyfelvétel 2 tárgyból: 1 fő számára engedélyezve. 

-    CV kurzus felvétele harmadik sikertelen tárgyfelvételt követően: 

1 fő számára engedélyezve. 

- előfeltétel nélküli tárgyfelvételre: 9 fő engedélyt kapott, 1 fő 

elutasításra került. 

- vizsgaidőszakon kívül vizsga: 4 fő számára engedélyezve. 

- szakdolgozat védés határidő után: 1 fő számára engedélyezve. 

Saját kérésére 23 hallgatót törölt a Bizottság a hallgatói névsorból. 
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Hivatalból történő elbocsátások, törlések száma összesen 43, az 
alábbi témák szerinti megoszlásban:  
- passzív féléveket követően be nem jelentkezés ill. tanulmányok 

alatt összesen négy passzív         

          félév után be nem jelentkezés: 33 fő, 
- második újbóli (harmadik) tárgyfelvétel sikertelensége: 7 fő, 

- egy tárgyból 6 elégtelen miatt: 3 fő. 

 
Elbocsátás visszavonására 1 esetben került sor, oktatási szervezeti 
egység adminisztratív mulasztásának pótlása után. 
 
Aktív félév utólagos passziválására 6 hallgató esetében adott 
engedélyt a Bizottság. 
 
Tanulmányok megkezdése előtti szüneteltetésre 9 hallgató kapott 
engedélyt. 
Tanulmányok megkezdése előtti további szünetelésre 4 hallgató 
kapott engedélyt. 
2 passzív félév utáni további szünetelésre engedélyt, további 
tanulmányokra tekintettel 1 hallgató kapott engedélyt. 
 
Vizsgaidőszakon kívüli vizsgára 8 esetben adott engedélyt a 
Bizottság, 7 esetben elutasításra került a kérelem. 
 
Önköltségi díj mérséklése ügyében 4 esetben tett javaslatot a 
bizottság, 3 hallgató esetében javasolta az engedély megadását, 1 
esetben - az idevonatkozó szabályzat által előírt feltételek hiányában 
- elutasításra tett javaslatot. 
 
Önköltséges képzésről államilag támogatott képzésre történő 
átsorolás ügyében 1 esetben döntött a bizottság, elutasítva azt. 
 
A TVSZ 22. § (9) pontjában foglaltak alapján előfeltétel nélküli 
tárgyfelvételre 60 esetben adott engedélyt a Bizottság.  
 
Kivételes tanulmányi rendet 3 hallgató esetében engedélyezett a 
bizottság. 
 
Átvételi kérelem ügyében összesen 32 esetben döntött a bizottság, 
21 kérelmet engedélyezett, 11 kérelmet pedig elutasított. 
 
Részismereti képzésre 2 hallgató kapott engedélyt. 
 
Vendéghallgatói jogviszony engedélyezéséről 3 hallgató esetében 
döntött a Bizottság. 
 

A Bizottság döntése ellen 3 esetben adtak be jogorvoslati kérelmet a 

hallgatók. 1 esetben a Felülbírálati Bizottság határozatának értelmében 

a Tanulmányi és Vizsgabizottság az elbocsátó határozatát visszavonta. 2 

esetben a Felülbírálati Bizottság engedélyezte az I. ill. III.  évfolyamra 

történő átvételt a korábban elutasított hallgatók számára. 

 

A német nyelvű képzés esetében:  

60 db. kérvény  

Egymásra épülő, több féléves tantárgy előfeltétel nélküli felvétele 

15 db. kérvény  

Előfeltétel nélküli tantárgyfelvétel méltányosságból  

7 db. kérvény (ebből 3 elutasítva) 

Vizsgaidőszakon kívüli vizsgalehetőség méltányosságból 
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Az angol nyelvű képzés esetében: 

Méltányossági kérelem: 67 esetet bíráltak, melyből 4 került 

elutasításra. 

Tantárgygörgetési kérelem: 260 kérelmet bíráltak 

Vizsgaidőszakon kívüli vizsga kérelem: 49 kérelmet bíráltak 

Elbocsátások száma: 6 

Passzív: 1  

Felülbírálati Bizottsághoz benyújtott fellebbezések 

Méltányossági kérelem esetben érkezett fellebbezés 1, ebből a 

bizottság tagjai 0-át utasítottak el. 

 

Döntések alapján készült 

határozatok száma: 

227 magyar, 82 német és 383 angol képzésben résztvevő hallgató esetében 

 

Rendkívüli esemény az adott 

időszakban: 

A COVID pandémia 3. és 4. hulláma 

 

Alkalmazott indikátorok: Az elbírált ügyek száma, határozatok száma, Felülbírálati Bizottsághoz 

benyújtott fellebbezések száma 

Teljesítménymutatók 

eredményei: 

 

 

Igen nagy számú (692) egyedi hallgatói kérelmet tárgyalt és bírált el a 

bizottság. Ezek közül 3 magyar és 1 angol képzésben résztvevő hallgató 

fordult a Fellebbviteli Bizottsághoz (ez az esetek 0.0057 %-a). 

 

Kari bizottság fejlesztési 

javaslatai: 

 

További egyértelműsítés a hallgatók felé a kérelmekhez benyújtásakor 

feltétlenül elvárt dokumentumokat illetően.  

 

Következő Bizottsági időszak 

terve: 

 

 

A bizottság eljárásrend további pontosítása 

 

Kelt: Budapest, 2021. január 18.      

 

 

aláírás 




