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Tisztelt Rektor Úr! 

 

 

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

Bizottságának elnöke az alábbiakban számolok be bizottságunk 2020. évi munkájáról. 

 

 

Bizottságunkhoz 2020-ban négy panasz érkezett, melyek közül három esetben jártunk el, a 

negyedik ügy döntéshozatala 2021. januárjára tolódott el. 

 

 

1. ügy 

 

Dr. Keszler Gergely mb. igazgató (Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai 

Intézet) írásbeli bejelentése alapján egy II. éves angol nyelven tanuló hallgató, 2020. január 

24-én a „Molekuláris Sejtbiológia” vizsgán nem megengedett eszközt használt.  

A hallgató a szabályos értesítés ellenére a bizottsági ülésen nem jelent meg.  

A Bizottság a hallgató távollétében hozott határozatot 2020. február 24-én, és a hallgatót 

szigorú megrovásban ráészesítette, valamint felszólította a hasonló cselekményektől való 

tartózkodásra. 

Határozatunk ellen fellebbezés nem érkezett. 

 

2. ügy 

 

Dr. Gerber Gábor egyetemi docens (Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet) írásbeli 

bejelentése alapján, egy II. éves magyar fogorvostan-hallgató, 2020. május 28-án, Zoom 

vizsga keretében, az „Anatómia” tantárgy vizsgáján nem megengedett eszközt használt. 

Bizottságunk 2020. június 25-én online formában tárgyalta a hallgató ügyét. Miután e hallgató 

korábban már más, de hasonló fegyelmi vétség ügyében elmarasztalásban részesült 

Bizottságunknál, ezért az alábbi határozat született:  

A II. évfolyamos fogorvostan-hallgató (továbbiakban: hallgató) fegyelmi ügyében szigorú 

megrovás fegyelmi büntetését szabta ki, egyidejűleg a vizsga személyes részvétellel történő 

bizottság előtti letételéről rendelkezik, melyet a 2019/2020-as tanév II. félévének 

vizsgaidőszakában van lehetősége teljesíteni. 

A Bizottság továbbá felszólította a hallgatót, hogy a jövőben tartózkodjon a hasonló 

cselekmények elkövetésétől. 

Határozatunk ellen fellebbezés nem történt. 
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3. ügy 

 

Dr. Süveges Ibolya (Fogpótlástani Klinika) írásbeli bejelentésében panaszt tett egy IV. éves 

angol nyelven tanuló hallgató ellen, aki 2020. október 28-án a Fogpótlástani Klinikán  az 

évfolyam demonstrációs dolgozatának megtekintésekor, utólag belejavított abba.  

A Bizottság a hallgató ügyét 2020. november 18-án zoom-formában tárgyalta a panaszos, a 

panaszlott és tanúk meghallgatásával. A hallgató beismerte cselekményét, azt rendkívül 

megbánta, és nyilvánosan bocsánatot is kért oktatójától. 

A Bizottság határozatában figyelmeztetésben részesítette a hallgatót, és felszólította a hasonló 

cselekményektől való tartózkodásra. 

Határozatunk ellen fellebbezés nem történt. 

 

 

Tisztelettel kérem beszámolóm elfogadását! 

 

Üdvözlettel: 

 

2021. február 18.                 Dr. Linninger Mercedes 

                         elnök 

        FOK Fegyelmi és Etikai Bizottság 


