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BIZOTTSÁGI BESZÁMOLÓ – GYTK Kari Etikai és Fegyelmi Bizottság  

Beszámolási időszak: 2021. év 

Bizottsági ülések száma: 2 ülés 

Bizottsági ülések időpontjai: 
- 2021. október 29. 15:00 óra, helyszín: GYTK Dékáni Hivatal 

Titkárság (1085 Üllői út 26. Fsz. 16.) 
- 2021. november 18. 16:00 óra, helyszín: GYTK Dékáni Hivatal 

Titkárság (1085 Üllői út 26. Fsz. 16.) 

Főbb érintett témakörök: 
(napirend alapján, vagy 
 az ügyek típusa szerint) 
 

- Narges Mousaei fegyelmi ügye (testnevelés felmentéshez orvosi    
igazolás hamisítása) 

- Mohammadreza Sadeghi Ghahroudi és Naeimi Tabiei Poriya fegyelmi 
ügyének tárgyalása egy eljárásban (testnevelés felmentéshez orvosi 
igazolás hamisítása) 

 

Bizottságban bekövetkező 
jelentős változások: 
(tagok, feladatkör, 
szervezeti, strukturális stb.) 

 

A Bizottság személyi összetételében nem történt változás. 

 

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  

 

 

 

 

 
2 fegyelmi ügy, amelyben 3 angol nyelvű képzésben részt vevő 
gyógyszerészhallgató volt érintett. 

 

 
Az angol nyelvű képzésben részt vevő gyógyszerészhallgatók fegyelmi 
tárgyalása, tárgy: testnevelés felmentéshez orvosi igazolás hamisítása;  
a Bizottság döntése: kizárás a felsőoktatási intézményből 

 

 

 
Az egyik eljáráshoz kapcsolódóan az érintett két hallgató nyújtott be 
fellebbezést, melyet a Felülbírálati Bizottság elutasított.  
Ezt követően mindkét hallgató a Fővárosi Törvényszékhez kereseti 
kérelmet nyújtott be.  
Egyeztetés történt a JIF Perképviseleti Igazgatósággal, melynek 
eredményeképpen a Felülbírálati Bizottság döntését módosította, a 
hallgatói kötelesség súlyos és vétkes megszegése miatt kiszabott 
„kizárás a felsőoktatási intézményből” fegyelmi büntetést enyhítette, a 
hallgatókat szigorú megrovásban részesítette. 
 
 
 

Döntések alapján készült 
határozatok száma: 
(melléklet csatolásával is 
teljesíthető) 
számszerűsítve, téma 
szerinti bontásban 

 
Elsőfokú határozatok:  
 
102456-8/NHKK/2021  kizárás a felsőoktatási intézményből 
102456-9/NHKK/2021  kizárás a felsőoktatási intézményből 
106233-5/NHKK/2021  kizárás a felsőoktatási intézményből 
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Rendkívüli esemény az 
adott időszakban: 
(amennyiben volt ilyen) 
pl.pandémia, vagy  egyéb 
más  nem várt esemény 

-- 

 

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.) 
 

 
Javasolt a testnevelés felmentéshez szükséges orvosi igazolások 
szigorú nyomon követése a hasonló esetek elkerülésére. 

 

Következő Bizottsági 
időszak terve: 

A Bizottság szükség szerint ülésezik, amennyiben etikai vagy 
fegyelmi eljárás megindítása válik indokolttá. 

 

Kelt: Budapest, 2022. március 18. 

         Dr. Zelkó Romána s.k. 


